
 
© Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Podrobnosti a další informace: www.smartcityvpraxi.cz                                          1 

                         Příběhy chytrých pomocníků 
                                             Vyprávění o moderních technologiích  
                                              ve službách chytrých měst a obcí 

      Příležitostná publikace portálu Smartcityvpraxi.cz, 4. vydání 

      Březen 2022 

Úvodem 

Milí čtenáři, počtvrté dostáváte do rukou naši brožuru Příběhy chytrých pomocníků. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je 
tato brožura z velké části zaměřená na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem 
neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení, jichž je nám v kontextu současného hospodářského vývoje věru třeba.  
A abychom nezapomněli, významnou roli přitom vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit. Rádi 
pomáháme všechny tyto poznatky šířit – to je náš příjemný a nekončící úkol. Tak přeji zajímavé počtení a spoustu inspirace!  

Jakub Slavík, konzultant pro smart city a odborný redaktor publikace  

Lidé a organizační kultury: bez vzájemného porozumění to nejde ani u inovativních 

technologií    
V roce 2021 jsem jako poradce zadavatele 
asistoval u studie proveditelnosti pro projekt 
autonomní mobility a její infrastruktury 
v jednom městě. Detaily zde nejsou důležité. 
Příběh této studie je nicméně velkým zdro-
jem poučení o multidisciplinárních úkolech a 
o organizační kultuře.   

Obtížné zadání  
Text zadání studie byl značně kom-
plikovaný. Částečně za to může sku-
tečnost, že autonomní mobilita, v tomto 
případě pouliční provoz automaticky ří-
zených silničních vozidel, je problematika dosti složitá po stránce 
technické, právní i společenské, a příliš mladá po stránce eko-
nomické. 

Studie proveditelnosti   

Nicméně studie proveditelnosti je prostě studie proveditelnosti – 
technicko-ekonomická studie, která má prověřit realizovatelnost 
investičního záměru s ohledem na jeho technické, obchodní, 
organizační, finanční, ekologické a právní aspekty, ohodnotit jeho 
finanční a sociálně ekonomickou efektivnost, a následně dát do-
poručení k realizaci projektu. Jak patrno, jde o multidisciplinární 
úkol pro tým lidí různých odborností, nezřídka pocházejících 
z různých organizací. 

Koordinující konzultační firma ovšem zaměřila svůj úkol a priori 
na problematiku autonomní mobility v naší zemi, ne na 
zpracování studie proveditelnosti. Přizvala si k tomu přední české 
odborníky na autonomní mobilitu, pocházející z akademické 
sféry, a nechala je jednoduše dělat svoji práci. A výsledek? 

Vzdor hvězdnému týmu studie nakonec skončila naprostým vy-
čerpáním všech zúčastněných, kdy formálně splnila zadání, ale 
její praktický přínos neodpovídal vynaloženému úsilí. Spíše než 
kompaktní a praktická studie proveditelnosti byl na konci snažení 
soubor dílčích analýz budící množství otázek bez odpovědí. 

Více odborností – více kultur 

Základní příčinou tohoto výsledku byl střet organizačních kultur.  

V nejobecnějším smyslu znamená organizační kultura souhrn 
základních hodnot, předpokladů, přesvědčení a způsobů jednání, 
sdílených lidmi v organizaci, které fungují nevědomky a vytvářejí 
tak styl pohledu organizace na své okolí a na sebe samou.  

Manažerská věda rozeznává čtyři základní typy organizačních 
kultur: kulturu moci, kulturu rolí, kulturu cílů a kulturu osobností. 
Podívejme se na tři z nich, které tu sehrály důležitou roli:   

Kultura rolí vychází z pravidel a procedur, psaných i nepsaných. 
Jejich dodržování je nejvyšší uznávanou hodnotou v organizaci, 
zpravidla hierarchicky strukturované. Tato kultura je typická 
pro většinu organizací ve veřejném sektoru. 

Kultura cílů je zaměřena na řízení kon-
krétních úkolů nebo projektů a jako taková 
povzbuzuje týmovou spolupráci, flexibilní 
reakci na požadavky trhu a tvořivost. 
Nezvládnutá může pochopitelně vést k až 
nezdravé vnitřní konkurenci. 

Kultura osobností nebo též kultura 
hvězd staví na nejvyšší úroveň konkrétní 
osoby, přičemž ostatní lidé v organizaci 
slouží jako jejich technická a organizační 
podpora. Je typická pro akademická pra-
coviště, kde hvězdami jsou uznávaní od-
borníci. 

Jak si nešlo hned od počátku nevšimnout, při práci na zmíněné 
studii proveditelnosti se střetly kultura rolí na straně zadavatele 
z městské organizace a kultura hvězd na straně hlavních 
zapojených odborníků z akademické sféry. Kultura cílů na straně 
koordinující konzultační firmy tu byla potlačena. 

Pracovníci zadavatele z veřejné sféry věrni své kultuře rolí hýřili 
množstvím připomínek od různých zainteresovaných stran, které 
průběžně „vypořádávali“ tak, že v tom často zanikal smysl studie. 

Akademičtí odborníci zvučných jmen jako „hvězdy“ naproti tomu 
pojali svoji práci jako dílčí statě zpracované z pozic svých úzce 
zaměřených odborností, od nichž se odvíjí jejich postavení 
v akademické sféře. Výsledek je popsán výše. 

Tmelicí úloha kultury cílů 

Tmelicí roli musí v podobných situacích sehrát kultura cílů, zde 
na straně konzultační firmy jakožto koordinátora studie. S její 
pomocí by se z komplikovaného zadání takříkajíc vyloupla nit 
příběhu s praktickým jádrem a cílem studie proveditelnosti 
a do tohoto příběhu by byl vtažen poněkud byrokratický zadavatel 
i hvězdní akademici.  

Po nekonečných peripetiích se tuto roli pokusil sehrát nově 
přizvaný manažer této studie. To, že nakonec takříkajíc „uhrál 
nerozhodný výsledek“, lze zčásti považovat za úspěch jeho vede-
ní, ne však za úspěch studie. 

Podmínka úspěchu: odbornost a autorita 

Takovéto přemostění organizačních kultur rozhodně není jedno-
duchý, a už vůbec ne vděčný úkol. Není však nesplnitelný. Vždy 
záleží na srozumitelném podání celého „příběhu“ a na odborné 
erudici i osobní autoritě manažera studie proveditelnosti.  

Se střetem kultur se ostatně lze setkat i jinak. Sám jsem kdysi 
měl mnoho příležitostí být „kulturním mostem“ mezi svými teh-
dejšími britskými spolupracovníky a českým prostředím.  

To jediné, oč se přitom člověk může opřít, je zdravý rozum a pro-
fesní svědomí. Ty nic nenahradí ani u inovativních technologií. 

Jakub Slavík, www.smartcityvpraxi.cz  

Ilustrační foto © Smartcityvpraxi.cz  

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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„Zelené“ Národní divadlo v Praze: projekt EPC energetického hospodářství  

i elektromobilita  
Pražské Národní divadlo obnovilo provoz po požáru 
v roce 1883. Od roku 2008 začala společnost 
ENESA ze skupiny ČEZ ESCO osazovat všechny 
budovy spadajících pod Národní divadlo chytrými 
technologickými prvky. Prozatím nejnovějším po-
činem z ledna 2022 je vybavení modernizovaných 
podzemních garáží pod náměstím Václava Havla 
trojicí stojanů, které umožní návštěvníkům první 
české scény doplnit energii v bateriích jejich elek-
tromobilů.  

Zajímavosti projektu energetického 
hospodářství v Národním divadle 
Projekt energetického hospodářství v Národním 
divadle má řadu zajímavých aspektů: 

Na střeše provozní budovy a Nové scény je 
s architektonickou citlivostí umístěna fotovol-
taická elektrárna, která je součástí hydroizolace 
střech, je vidět pouze shora a nijak tedy nena-
rušuje architekturu okolí (viz foto vpravo). 

V podzemí historické budovy se nachází tepelné čerpadlo (viz 
foto níže), které dokáže při napojení na vltavskou vodu podle 
potřeby topit nebo chladit. S jeho pomocí se také teplo vznikající 

na osluněných fasádách budov, které je nutné chladit, využívá 
pro vytápění neosluněných částí budov. 

Teplo ze zahřátého oleje hydrauliky jevištní technologie se vy-
užívá k ohřevu teplé vody. Dříve se olej průtočně chladil pitnou 
vodou. 

Pro Národní divadlo byla mj. vyvinuta speciální aplikace OPE-
RETA, modelující provoz pro následujících 24 hodin podle využití 
jevišť a zkušeben, předpovědi počasí a tepelné charakteristiky 
budov. Tímto způsobem se dosáhlo další úspory v rozmezí 4 až 
7 % z celkové spotřeby tepla. 

Místo dříve obvyklých žárovek a zářivek jsou v Národním divadle 
instalována úsporná svítidla, někde ovládaná pohybovými nebo 
osvitovými čidly, která spotřebovávají až o 80 % méně elektrické 
energie. 

Vnitřní čidla CO2 sledují stupeň „vydýchání" vzduchu a podle nich 
se automaticky nastavuje výkon vzduchotechniky. 

Veškerá data se vyhodnocují v dispečinku, neustále se hledají 
místa s potenciálem úspor. 

Projekt EPC a jeho přínosy 

Náklady na realizaci všech opatření byly pokryty z budoucích 
úspor energie, které mělo Národní divadlo smluvně garantováno, 
což je základní princip energetických služeb se zárukou úspor 
(EPC). 

Jeho podstatou je financování investičních projektů ener-
getického hospodářství – tj. zařízení na dodávku a využití energie 

(obvykle tepla a elektřiny) v budovách a jiných objektech – 
z dosažených úspor energie. Projekt EPC obvykle zahrnuje návrh 
energetického hospodářství, dodání a instalaci energetických 
zařízení, pravidelnou údržbu zařízení po dobu trvání projektu a 
v neposlední řadě měření a vyhodnocování dosažených úspor. 

Jde tedy o dodávku na klíč. V tomto případě však náklady spo-
jené s realizací projektu nese dodavatelská firma. Ta rovněž nese 
plnou zodpovědnost za vhodnou volbu použité technologie, 
dodávku a následný provoz. Způsoby financování projektu přitom 
mohou být různé – bankovní půjčkou i z jiných zdrojů. 

Počáteční investice v Národním divadle ve výši 75 mil. Kč už 
přinesla úspory energií za více než 100 mil. Kč a uspořila 50 tisíc 
tun emisí CO2, což je ekvivalent tří týdnů provozu uhelného bloku 
o výkonu 100 MW, nebo roční provoz 14 000 osobních automo-
bilů s dieselovým pohonem. 

Nové nabíjecí stanice 

Trojice nových dobíjecích stanic v podzemních garážích Národ-
ního divadla (viz foto níže) nahradila jeden původní stojan, který 
zde spolehlivě sloužil osm let. Každá ze stanic má uzamykatelné 
zásuvky o výkonu 22 kW, které dokážou dobít většinu kapacity 
baterií elektrických aut během jednoho divadelního představení. 

Jejich ovládání je velice intuitivní, s řidiči komunikuje prostřed-
nictvím displeje. Lidé se k dobíjení přihlašují buď pomocí mobilní 
aplikace nebo v případě zákazníků ČEZ díky RFID čipu.  

redakce Smartcityvpraxi.cz 

Foto © ČEZ 
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Smart Village Starovice 
Společný projekt developera  
a distributora elektřiny  
Distributoři energií se starají o to, aby k nám 
elektřina i plyn doputovaly rychle, bezpečně a 
spolehlivě. Svou distribuční síť udržují, rozvíjí 
a digitalizují.  Reagují na změny, které přináší 
nové potřeby zákazníků a neustále rostoucí 
poptávka po energiích. Elektromobilita, decen-
tralizace zdrojů a s tím spojené fotovoltaické 
systémy se stávají samozřejmostí a lidé si 
budou častěji pořizovat i tepelná čerpadla. 
V blízké budoucnosti bude stále více domác-
ností vybaveno také bateriemi a lidé budou 
chtít sledovat a regulovat svou spotřebu, po-
kud možno tady a teď.  

Developeři také na změny reagují a investují 
do nových technologií.   

Tak proč se nepustit do společného projektu? Na počátku vše-
ho byl společný zájem. Zájem o vybudování městečka s techno-
logiemi budoucnosti a o instalaci chytrých technologií.   

První chytrá vesnice v České republice 
Co? 41 nově postavených rodinných domů budoucnosti v nízko-
energetickém standardu a s obnovitelnými zdroji energie. 

Kdo? PŘEMYSL VESELÝ Invest, s.r.o., distribuční část projektu 
zastřešuje EG.D, a.s. 

Kde? Starovice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj. 

Kdy? 2017 – dosud, první etapa. 

Lokalita Starovic je jako stvořená pro tento společný záměr. 
Dostupnost veškeré infrastruktury, klidné místo, zajímavé okolí, to 
vše jsou důležité atributy pro další rozvoj. 

Je důležité, že nová výstavba plynule navazuje na stávající 
stavbu rodinných domů, s jednotnou architekturou vnějšího 
vzhledu a environmentální architekturou co nejvíce šetrnou 
k životnímu prostřední. Nejedná se v žádném případě o izolované 
satelitní městečko. A že se vybralo dobré místo pro nový domov, 
o tom svědčí i archeologický průzkum, který zjistil osídlení této 
lokality již v době neolitu. Lidem se zde dařilo a my doufáme, že 
tak tomu bude i ve 21. století. Toto propojení historie s nejno-
vějšími technologiemi dodává zvolenému místu opravdový punc 
výjimečnosti. 

Jak bude vypadat chytrá síť ve Starovicích?  
Díky EG.D ve Starovicích vzniká chytrá energetická síť, která je 
páteří pro postupně rostoucí chytrou vesnici. 

Distribuční síť ve Starovicích bude v reálném čase monitorovaná 
a částečně automatizovaná. V případě, že v distribuční soustavě 
nastane porucha, bude možné odpojit pouze tu část distribuční 
sítě, ve které porucha nastala. Monitorovanou a částečně 

automatizovanou síť zajistí nově vybudovaná chytrá trafosta-
nice. Buduje se nová optická síť, aby jednotlivé prvky dokázaly 
efektivně pracovat, komunikovat online. Na všech odběrných 
místech budou nainstalovány chytré elektroměry, které umožní 
obousměrnou komunikaci mezi distributorem a zákazníkem a 
umožní zákazníkům sledovat vlastní spotřebu skrze internetový 
portál nebo aplikaci v telefonu. Tak budou moci efektivně řídit 
a snižovat svoji spotřebu. V soustavě vznikne prostor pro začle-
nění většího počtu mikro zdrojů, např. fotovoltaických elektráren. 
Každý ze 41 nových domů bude vybaven střešním fotovoltaic-
kým systémem a tepelným čerpadlem s modulem pro komu-
nikaci s nadstavbovým řízením. Fotovoltaika tudíž obstará energii 
pro provoz tepelného čerpadla, které zajistí vytápění a ohřev 
vody. Dále fotovoltaika vyrobí elektřinu nejen pro vlastní spotřebu 
domu, ale například i pro dobíjení elektromobilu. 

A co chytrá domácnost?  

Vše je propojené. Na smart distribuční síť navazují smart techno-
logie instalované v domech zákazníků.  

„Smart dům a smart domácnost ve Starovicích obyvatelům zvýší 
pohodlí a ušetří peníze. Jsem rádi, že lidé se do nových techno-
logií nebojí investovat a jsou motivováni k úsporám energií. 
Při dnešních cenách energií je to, že domy vznikají v nízko-
energetickém standardu, zcela zásadní,“ říká Přemysl Veselý 
z PŘEMYSL VESELÝ Invest, s.r.o. 

Mozkem celého domu bude inteligentní nadstavbová regulace, 
jejímž úkolem bude efektivně řídit energetiku celého domu. A pro-
tože projekt Smart Village Starovice jde ještě dál v moderních 
technologiích, celé řízení domu bude využívat elektřinu z již zmí-
něné fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše domu.  

Dalším prvkem starovické domácnosti bude stoprocentní připra-
venost na instalaci nabíječky elektromobilu. Pokud si majitelé 
kdykoli v budoucnu pořídí elektromobil, mají jistotu, že si jejich 
dům s jeho nabíjením bez problémů poradí. A pokud to bude 
možné, využije na jeho nabíjení tu nejlevnější dostupnou elek-
třinu. Možnosti řízení domu bude možné doplnit o velké množství 
nadstavbových prvků, jako jsou například chytré žaluzie, klima-
tizace, zónová regulace teploty v místnostech, řízení bazénové 
technologie a mnohé další. Ovládání technologií je samozřejmě 
možné i dálkově z počítače nebo mobilních zařízení.  

„Ve Starovicích instalujeme moderní energetické technologie, což 
zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávky elektrické energie a 
podpoří její efektivní využívání. Věříme, že tento projekt povede 
k dalšímu rozvoji chytrých řešení a většímu využívání obno-
vitelných zdrojů energie, Starovice jsou pro nás vlastně unikátní 
laboratoří s nejmodernějšími technologiemi, které testujeme a ná-
sledně uvádíme v život“, dodává Lukáš Svoboda, vedoucí oblast-
ního managementu EG.D.   

Lukáš Svoboda a kol. 

EG.D, a.s. 

Email: lukas.svoboda@egd.cz 

Další zdroje: www.egd.cz, https://www.chytravesnicestarovice.cz/  

http://www.egd.cz/
https://www.chytravesnicestarovice.cz/
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Elektrolodě na Brněnské přehradě: tři čtvrtě století a rekordní sezóna  2021 
Nejen tři čtvrtě století plavby, ale i rekordní zájem, tak Dopravní 
podnik města Brna (DPMB) uzavřel začátkem října 2021 svoji 
75. plavební sezónu na Brněnské přehradě. Jeho lodě během šesti 
měsíců svezly 286 tisíc cestujících, což je od 80. let minulého století 
vůbec nejvíce.   

Když nebyl benzín, nastoupila elektřina 
Myšlenka využití hladiny údolní přehrady na řece Svratce 
u Kníniček k provozu rekreační lodní dopravy měla své po-
čátky již v třicátých letech, dříve než byla přehrada dokon-
čena. Provoz lodní dopravy byl zahájen 5. května 1946 
na trase Bystrc – Kozí horka – Sokolské koupaliště – Osada – 
Rokle – Obora – Zouvalka – hrad Veveří a zpět. V letech 1948 
až 1949 byla plavební dráha postupně prodloužena na Meč-
kov a do Veverské Bítýšky. 

Hlavní důvod pro využití elektrického pohonu byl velmi pro-
zaický: poválečný nedostatek pohonných hmot pro spalovací 
motory. Toto východisko z nouze se postupem času stalo 
předností a místní zvláštností. 

Elektrolodě pro pravidelnou dopravu 

Pravidelnou lodní dopravu DPMB zajišťuje pět moderních dvoj-
palubových lodí Stuttgart, Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň (viz 
foto). Tyto dvoupalubové elektrolodě mají hmotnost 73 000 kg a 
výtlak 90 000 kg při rozměrech 25,0/6,22/6,65 m a ponoru 
1,25 m. Obsaditelnost lodi je 200 osob. 

K pohonu lodi slouží 8pólový asynchronní motor Siemens 
o jmenovitém výkonu 55 kW při napětí 300 V DC. Zdrojem 
energie pro pohon jsou 300V olověné trakční baterie o kapacitě 
336 kWh, resp. 1120 Ah; ovládací napětí je 24 V. Součástí 
trakční výzbroje lodi jsou dále frekvenční měniče od výrobce 
Danfoss a střídače DC/AC od společnosti Allen Bradley. 
Rozváděče pro elektrolodě dodala firma Regultech servis. 

Loď dosahuje maximální rychlosti 7,5 uzlů, tj. cca 14 km/h, a 
její dojezd na jedno nabití je 80 až 100 km. To je dostatečné 
na celodenní provoz. Pro hospodaření s elektrickou energií 
z baterií přitom velmi záleží na zručnosti kapitána při využívání 
tažné síly motoru a pohybové energie lodi. Zkušený kapitán 
dokáže udržet denní spotřebu pod 700 Ah, čili pod cca 63 % 
kapacity trakčních baterií. 

Dobíjení lodí se provádí vždy v noci a maximální dobíjecí proud 
je na začátku 130 A. Celý proces dobíjení řídí automatika. 

Baterie nejen jako zdroj energie aneb když se 
nevýhoda stává výhodou 

Olověné baterie plní na lodi dvojí funkci: Kromě zásobníku 
elektrické energie slouží zároveň jako balast u dna lodě (viz 
foto dole), který jí dává potřebnou stabilitu. Velká hmotnost 
olověných baterií, která je všude jinde problémem, se tak 
v případě elektrolodí stává výhodou. 

Když svítí slunce, je třeba klimatizovat  
Další technickou zajímavostí brněnských elektrolodí je malý foto-
voltaický zdroj (viz foto níže), sloužící k pohonu klimatizace 
v kabině kapitána. Podle intenzity slunečního svitu tak dokáže 
za příznivých podmínek plně pokrýt její energetickou spotřebu, 
a ulevit tak bateriím. 

Historická „tramvajová“ loď 
Lodní park DPMB doplňují historické elektrické lodě Brno a nově 
zrekonstruovaná Morava. Zajímavostí té druhé jsou například 
motor a okna ze staré tramvaje. 

Ekonomika provozu a další plány 

V porovnání s loděmi poháněnými dieselovými motory je provoz 
elektrolodí celkově nákladnější, protože o baterie je nutno prů-
běžně pečovat i mimo plavební sezónu. Tato nevýhoda je však 
vyvážena významnými ekologickými přínosy i celkovou atrak-
tivitou lodní dopravy pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěv-
níků Brna. 

V následujících letech plánuje DPMB pokračovat v modernizaci 
zastávek, které obsluhují jeho lodě. Připravuje proto projekt 
na přestavbu stanic Pod Trnůvkou a Veverská Bítýška. Obě by 
měly být nově bezbariérové, vybaveny lavičkami a přístřeškem, 
zkrátka atraktivnější a pohodlnější pro cestující. Předpokládá se, 
že v závislosti na průběhu stavebního řízení a finančních 
možnostech budou tyto projekty zrealizovány v letech 2022 
nebo 2023. 

redakce Smartcityvpraxi.cz 

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz 
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Inteligentní nabíjení pro chytrá města 
Snaha po snižování klimatických dopadů dopravy vede jednak k širší-
mu uplatňování osobních a nákladních elektromobilů, a jednak k elek-
trifikaci městských autobusů. Se zvětšujícími se parky elektromobilů a 
elektrobusů vzniká potřeba inteligentního řízení spotřeby energie při je-
jich nabíjení, ať už v síti veřejných nabíjecích stanic, nebo v garážích 
firemních elektromobilů. Cíle jsou přitom vždy stejné: stabilita, bezpeč-
nost a hospodárné fungování energetické soustavy. Odpověď na tuto 
výzvu nabízejí systémy inteligentního energetického managementu na-
bíjecí infrastruktury. Takovýmto systémem je HIGH-LEIT iNLM od spo-
lečnosti Vivavis. 

Energetika nabíjení elektromobilů a elektrobusů  

Elektrická energie pro nabíjecí infrastrukturu v garážích elektro-
busů a elektromobilů, případně pro jiná nabíjecí místa, je obvykle 
dodávána z distribuční soustavy vysokého napětí. Provozovatelé 
veřejných distribučních sítí omezují maximální smluvenou přeno-
sovou kapacitu.  

Na provozovatele nabíjecí infrastruktury, ať už je to dopravce, 
správce vozového parku nebo energetická společnost, která 
dodává nabíjení elektromobilů či elektrobusů jako službu, to klade 
následující nároky: 

 Je třeba distribuovat energii a monitorovat zatížení tak, 
aby okamžitá nabíjecí kapacita všech nabíjecích míst 
nepřekročila přenosovou kapacitu v napájecím bodě. 

 Dále je nutno monitorovat provoz a rozdělovat zátěž 
mezi nabíjecími stanicemi tak, aby nedocházelo k pře-
těžování dílčích prvků energetického hospodářství, jako 
jsou kabely a transformátory. 

 Provozovatel uzavřené distribuční soustavy je zároveň 
zodpovědný za bezpečnost osob a zařízení, dostupnost 
vaší sítě a stabilitu elektrické sítě. 

Systém HIGH-LEIT iNLM a jeho prvky 

Systém správy nabíjecích stanic HIGH-LEIT iNLM od Vivavis 
umožní tyto požadavky navzájem skloubit. Nabízí totiž komplexní 
přístup k řízení a monitorování, a následně k optimalizaci provozu 
sítě i nabíjecí infrastruktury a podpůrných procesů.  

Po technické stránce je tento systém tvořen kombinací  

 programovatelných řídicích jednotek (PLC) v nabí-
jecích stanicích a v energetické síti, které sbírají po-
třebná data a zároveň umožňují ovládat jejich funkce,   

 systému SCADA – software, který z centrálního pra-
coviště monitoruje nabíjecí stanice a energetickou síť 
a umožňuje jejich ovládání (viz foto).  

Nabíjecí místa jsou připojena k integrovanému systému řízení 
nabíjecí infrastruktury prostřednictvím otevřeného datového 
protokolu OCPP 1.6 (tedy standardu, podle kterého probíhá elek-
tronická komunikace a přenos dat mezi dvěma počítači). Tato 
sestava umožňuje jednoduché a efektivní řízení i monitorování 
uzavřené distribuční sítě a pomáhá zabránit překročení povolené 
napájecí kapacity. 

Základní funkce systému HIGH-LEIT iNLM 

Přímá kontrola sítě a jednotlivých nabíjecích stanic: Tento 
systém umožňuje monitorovat nabíjecí místa a sledovat nabíjecí 
proces, přitom zjišťovat a řešit poruchy i přetížení sítě. Je-li 
systém instalován v síti, která se teprve na dobíjecí stanice při-
pravuje, umožňuje včas detekovat úzká místa. 

Efektivní řízení nabíjení u jakékoli stanice: Normy EU 
stanovují, že nabíjecí stanice pro elektrická vozidla se jme-
novitou hodnotou nabíjecího výkonu větší než 12 kVA musí mít 
k dispozici možnosti řízení a regulace nabíjení. Většina z nich 
dnes používá výše zmíněný datový protokol OCPP 1.6. Systém 
HIGH-LEIT iNLM se tak „domluví“ s většinou dodávaných na-
bíjecích stanic, napojí je na řídicí centrum a odtud sleduje a řídí 
jejich nabíjecí procesy.  

Individuální programování nabíjecích stanic u výrobce: 
Programovat nabíjecí stanice systémem VIVAVIS lze také přímo 

u jejich výrobce. Vivavis k tomu může poskytnout veškeré potřeb-
né programové vybavení.  

Jaké problémy vyřeší HIGH-LEIT iNLM  
Aktuální dostupnost nabíjecích míst v síti: Zeměpisná mapa 
zobrazuje všechna nabíjecí místa a ukazuje jejich dostupnost 
barvami semaforu. HIGH-LEIT iNLM také zaznamenává důležité 
informace, jako je stav a nabíjecí proud nabíjecího bodu. 

Kapacita sítě nabíjecích stanic: HIGH-LEIT iNLM zazname-
nává toky zatížení, agreguje je pro konkrétní nabíjecí bod a ode-
sílá alarmy, pokud dojde k překročení limitů. Pokud by například 
další odběr energie přesáhl dohodnutou kapacitu, promítne se to 
do požadavku na nabíjení nebo na nabíjecí výkony. Podobně 
se systém zachová, pokud požadavek nabíjení narazí na úzké 
místo v kapacitě sítě.  

Aktuální stav sítě a jednotlivých zařízení: HIGH-LEIT iNLM 
sleduje všechny systémové komponenty, hlásí problémy a pomá-
há odstraňovat závady. Poruchy v síti jsou detekovány například 
ochranným zařízením a postižená sekce sítě je vypnuta. 
Integrované ovládací prvky zároveň nabízejí dálkové ovládání, 
a tím co nejrychlejší obnovu normálního stavu. 

Rozúčtování nákladů dobíjení: HIGH-LEIT iNLM zaznamenává 
jednotlivé procesy účtování a pomáhá fakturovat uživatelům 
dobíjecích bodů nebo zkalkulovat náklady související s účetní 
jednotkou. 

Načasování údržby a pohotové odstraňování závad: Systém 
HIGH-LEIT iNLM  lze dále doplnit nástrojem VIVAVIS 360° Asset 
Management (AM) pro správu majetku. Ten umožňuje efektivní 
prediktivní údržbu tím, že informace o aktuálním stavu a historii 
sítí a nabíjecích stanic promítá do konkrétních úkolů pravidelné 
údržby a okamžitě zajišťuje řešení nahodilých poruch. 

Proč samostatný řídicí systém od Vivavis? 

Většina velkých dodavatelů nabíjecích stanic dnes nabízí jako 
součást svého produktu také energetický management. Proč si 
tedy pořizovat takovýto systém zvlášť a proč právě od Vivavis?  

Vestavěný systém nabíjecích stanic pozůstává z front-end systé-
mu, který se stará o dostatečné množství nabíjecí energie (regu-
látor energie) a back-end subsystému, který se stará o bezpeč-
nou komunikaci na vyšší úroveň. Tyto dva subsystémy nabíječky 
však neumí vyhodnotit stav napájecí distribuční soustavy a sklou-
bit jej s aktuálně požadovaným množstvím nabíjecí energie.  

Připojený systém firmy Vivavis dokáže optimalizovat jak napájecí 
stranu tím, že například dočasně připojí doplňující trafostanici 
na pokrytí zvýšeného požadavku nabíjecí energie, tak zátěžovou 
stranu tím, že předá signál regulátoru v nabíječce na snížení po-
žadovaného nabíjecího výkonu.  

Přitom lze spolehnout na třicetileté domácí a zahraniční zkuše-
nosti, na nichž toto řešení staví, i na kvalifikovanou technickou 
podporu českého zastoupení Vivavis.    

Vivavis, www.vivavis.com  

Foto © Vivavis 

http://www.vivavis.com/
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Může být veřejné osvětlení chytré? 
Když vyhledáte v překladači anglické slovo smart, tak vám 
překlad do češtiny nabídne pojmy, jako chytrý, elegantní, bystrý, 
vtipný, ostrý a módní. A v posledních letech můžete snadno 
získat pocit, že těmito pojmy lze charakterizovat najednou mno-
ho věcí a jevů, u kterých by to dříve nepadalo do úvahy. Máme 
chytré město (smart city), chytrou síť (smart grid), chytré dobíjení 
elektromobilů (řízené speciálními dobíjecími stanicemi – smart 
wallboxy – které například dobíjejí v době nízkého tarifu 
elektřiny), dokonce máme na trhu i chytrou půjčku (ale v tomto 
případě půjde zřejmě jen o reklamní nadsázku). A teď slýcháme, 
alespoň v Praze, i o chytrém veřejném osvětlení.  

Co zahrnuje chytré veřejné osvětlení 

Co tedy rozumíme pod chytrým veřejným osvětlením? „To 
se musíme vrátit do roku 2018, kdy na konci toho roku 
převzala správu veřejného osvětlení v Praze společnost 
technologie hlavního města Prahy (THMP). Velmi brzy 
rozjela tato společnost hned několik pilotních projektů, 
z nichž jeden se věnoval úpravě zapínacích míst,“ říká 
obchodní ředitel Ing. Petr Oppenheimer ze společnosti FRON-
TIER TECHNOLOGIES, která patří do Skupiny PRE.  

„Jedná se vlastně o venkovní rozvaděč,“ pokračuje elektroinženýr 
Václav Sládek, vedoucí technického týmu FRONTIER TECH-
NOLOGIES, „který bylo nutné vybavit řídicím a monitorovacím 
systémem.“ Ve veřejné zakázce vypsané právě společností 
THMP uspělo řešení nabízené společností FRONTIER 
TECHNOLOGIES. Toto řešení zahrnuje jednotku, jejímž úkolem 
je kompletní řízení celého zapínacího místa a má v sobě komu-
nikační bránu, která umožňuje výměnu dat s centrálním dispe-
činkem. 

Centrální dispečink (viz foto nahoře) je vybavený databází a uži-
vatelským prostředím, který sbírá fyzikální veličiny, jako je napětí, 
proud, dokonce i stavové poruchy z jednotek v zapínacích mís-
tech, a tyto informace zpřístupňuje obsluze. A právě ty jednotky 
mohou pracovat i autonomně. To znamená, že pokud by došlo 
k výpadku nadřazeného serveru na dispečinku, veřejné osvětlení 
nepřestane svítit, protože ho řídí speciální zařízení reagující 
podle ročního období a světelných podmínek naprogramované 
vlastně na rok dopředu. 

Současně přenos již zmíněných dat umožní dispečerům na cen-
trálním pracovišti sledovat nejen stav zapínacích míst, ale i diag-
nostikovat případné poruchy či černé odběry elektrické energie 
a reagovat na ně. Mnoho z nich se dá odstranit na dálku, což při-
náší pochopitelně úsporu za výjezd techniků a nikoli nepodstatné 
zkrácení času vedoucího k odstranění závady a obnovy funkce 
veřejného osvětlení. Komunikace s těmito zapínacími místy 
přináší i možnost dokonalé vizualizace, kdy dispečeři vidí 
na mapě všechna tato zařízení. Snadno tak třeba odhalí určitou 
„větev“ osvětlení mimo provoz a také příčinu. Samozřejmě, že 
celý systém komunikace je zabezpečen tak, aby jako celek odolal 
případným kybernetickým rizikům. 

Nasazení 1500 řídicích jednotek 
v Praze  
Tyto jednotky od společnosti FRONTIER 
TECHNOLOGIES se podařilo nasadit 
ve všech více než 1 500 zapínacích mís-
tech veřejného osvětlení po celé Praze 
během jediného roku od prosince 2020, a 
to včetně oživení pracoviště na centrálním 
dispečinku a vývoje a spuštění aplikace, 
která technikům na místě třeba i v tabletu 
poskytuje potřebné informace pro provoz 
a údržbu těchto zapínacích míst. 

Výměna sloupů veřejného 
osvětlení 
Dalším z pilotních projektů, který spo-
lečnost THMP realizuje, je výměna sloupů 
veřejného osvětlení – některé původní jsou 

staré i 40 let, kabeláže – místy stejné stáří a velký chaos v při-
pojení, a také svítidel – náhrada za zastaralé, neúsporné a málo 
svítivé sodíkové výbojky.  

Ing. Petr Oppenheimer k tomu říká: „Některé tendry na dodávky 
svítidel jsme úspěšně zvládli a dodáváme tisíce LED svítidel. 
Parametry svítidel jsou velmi definované, podle výšky sloupů, 
podle místa použití a požadavku na intenzitu světla. THMP 
v zásadě používá dva typy svítidel: Svítidla s barevnou teplotou 
4000 Kelvina, tedy studenou bílou, jsou určena pro frekventované 
oblasti a hlavní komunikace (viz foto dole). Pro rezidenční části 
města jsou určena svítidla o barevné teplotě 3 000 Kelvinů, 
jejichž barva je „teplejší“ a příjemnější pro oči tam, kde se pohy-
buje více chodců. Samozřejmě, že všechna svítidla vyrábíme 
pro venkovní použití, tedy s dostatečnou ochranou.“ 

„Chytré“ kloboučky – rádiové moduly 
pro komunikaci svítidel  
Několik tisíc těchto úsporných, ale co do světla dostatečně inten-
zívních svítidel bude v roce 2022 osazeno takzvanými „chytrými“ 
kloboučky – RF moduly dodaných společností FRONTIER 
TECHNOLOGIES. Jejich prostřednictvím komunikují tato svítidla 
mezi sebou po speciální radiové síti. Jejich prostřednictvím lze 
tato svítidla řídit ze zapínacího místa, resp. centrálního dispe-
činku. Dosud se totiž svítidla (pouliční lampy) mohla prostě jen 
zapínat, nebo vypínat. Ale LED svítidla by vlastně měla být 
pod napětím pořád a právě pomocí té speciální sítě a komu-
nikace se nyní mohou rozsvěcet či řídit intenzita světla přímo 
z centrálního dispečinku.  

A k čemu to je dobré? Představte si třeba pražské Václavské či 
Staroměstské náměstí a potřebu nějakého specifického osvětlení 
při nějaké příležitosti. RF moduly a speciální komunikační síť 
umožní uzpůsobit osvětlení aktuálním potřebám konkrétního 
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místa nebo oblasti, což dosud nebylo možné. Snížením 
intenzity osvětlení tam, kde není nezbytné v dané době 
svítit „naplno“ samozřejmě přispívá i ke snížení ener-
getické náročnosti, což má dopad na snížení provozních 
nákladů a návaznou stopu CO2 za nespotřebovanou 
elektrickou energii a zároveň to vede ke snížení „svě-
telného smogu“. Příkladem je veřejné osvětlení se sen-
zory pohybu v parku Jezerka – viz foto pod článkem. 
Takové možnosti jsou dnes běžné v západních metro-
polích, tak se k nim Praha tedy přidává. 

Tento způsob ovládání veřejného osvětlení je zároveň 
nezbytný pro další projekty, které na území hl. m. Prahy 
realizujeme, a tím je osazení vybraných sloupů VO pří-
pravou pro veřejnou dobíjecí infrastrukturu, která je 
nezbytná pro rozvoj elektromobility v Praze. 

Praha není jednoduché prostředí 
„Musím říci, že jsme vyzkoušeli tento moderní způsob 
svícení v rámci pilotního projektu na Libeňském mostě“, 
říká Ing. Václav Sládek (viz foto vpravo nahoře, pozn. 
red.) a pokračuje: „a nebylo to právě jednoduché. 
Největší oříšek bylo vyřešit potíže, které nám činil tramvajový 
provoz a hlavně elektromagnetické pole, které samozřejmě pro-
blematiku stabilní bezdrátové komunikace komplikuje. Ale 
nakonec jsme to vyladili a můžeme se směle pouštět do dalších 
instalací. Jsme v Praze teprve druhá firma, která něco podob-
ného uvedla na území hl. m. Prahy do reálné praxe. Díky otevře-
né platformě komunikace a aplikačního prostředí je přitom zacho-
váno konkurenční prostředí jednotlivých dodavatelů svítidel, což 
se prokázalo například u pilotního projektu v Letňanech. 

Dobré je, že i svítidla konkurenční firmy jsou osazena našimi 
RF moduly, a navíc platí, že každé LED svítidlo splňující mezi-
národní standardy, které bude kdokoli v Praze instalovat do 
systému veřejného osvětlení, může využít i náš RF modul.“ 

Od prosince loňského roku do konce února firma FRONTIER 
TECHNOLOGIES připravila k instalaci několik tisíc LED svítidel 
a další tisíce RF modulů, které se po instalaci stanou význam-
nými prvky veřejného osvětlení v Praze. 

Odstartování tzv. smartifikace, nebo chcete-li „pochytřování“ 
veřejného osvětlení v Praze bylo prostě výzvou hodnou třetího 
tisíciletí. Vždyť téměř 140 tisíc pouličních lamp a svítidel má 
za sebou 40letou historii sice poctivé služby, ale žádnou zásadní 
obnovu, rozvoj a modernizaci. Nyní se tedy nejen blýská, ale 
doslova svítí na lepší časy. Veřejné osvětlení tak tedy může být 
podle již v úvodu zmíněného překladu z angličtiny slova smart 
nejen chytré, ale také elegantní i módní. Praha si to dozajista 
zaslouží. Jsme hrdí na to, že se na tomto modernizačním pro-
jektu hodného třetího tisíciletí významně podílí i naše společnost 
FRONTIER TECHNOLOGIES člen Skupiny PRE.  

Mgr. Petr Holubec, PREmium energetické služby 

Foto © THMP 

PREmium Energetické Služby od Pražské energetiky  

Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10 

info@premium-es.eu; www.premium-es.eu   

http://www.premium-es.eu/


8                                           © Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Podrobnosti a další informace: www.smartcityvpraxi.cz 

Přemýšlíte o přechodu na elektrické nákladní vozidlo pro městskou dopravu?  

Zde je několik otázek ke zvážení. 
Elektrická nákladní vozidla se pro mnoho 
přepravních úkolů stala realitou i nutností. 
Působíte v městských oblastech a potřebu-
jete poradit s dalším krokem k řešení elektri-
fikované přepravy? Zde je několik otázek 
ke zvážení. 

Jaké jsou vaše přepravní 
úkoly? 

Díky nízké hladině hluku a emisí jsou 
elektrická vozidla ideální pro provoz 
v obytných oblastech a městském pro-
středí. Hodí se například pro městský 
svoz odpadu, pro přepravu spotřebního 
materiálu a pro lehké stavební práce. 

Jak těžký je náklad, který 
budete vozit? 

Čím větší je užitečné zatížení, tím více 
akumulátorů je potřeba k překonání da-
né vzdálenosti. Akumulátory však zvy-
šují celkovou hmotnost vozidla a hmot-
nost vozidla ovlivňuje dojezd. To je nut-
né zohlednit například ve stavebnictví a v provozech 
odpadového hospodářství. Podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 2015/7191 je možné pro vo-
zidla s alternativním palivem povolit jednu tunu navíc, 
aby se dodatečná hmotnost vykompenzovala. Ve spo-
lečnosti Volvo Trucks provádíme realistické simulace 
trasy, abychom zajistili, že specifikace nákladního 
vozidla umožňuje splnit úkol. 

Jak daleko potřebujete dojet? 

Elektrická nákladní vozidla mohou v současné době 
podle druhu využití na jedno nabití ujet 70 až 300 km. 
Plánování zakázek na delší vzdálenosti samozřejmě 
znamená naplánovat další nabíjení na konkrétních mís-
tech po cestě a zohlednit přitom časy jízdy a odpočinku. 

Jaké máte možnosti nabíjení? 

Věříme, že zpočátku se většina nákladních vozidel bude 
nabíjet přes noc na domácí základně zákazníka. Zají-
mavou možností ve dvousměnném provozu se stávají 
doplňkové stejnosměrné rychlonabíječky. Jak se elek-
trická vozidla budou rozšiřovat, vznikne také potřeba, 
a tím i příležitost nabíjet je na mnoha různých místech, 
jako jsou čerpací stanice, nakládací rampy, servisní 
dílny, odpočívadla pro nákladní vozidla a další místa, kde 
mohou nákladní vozidla parkovat. Společnost Volvo 
Trucks dodá nákladní vozidlo včetně nabíjecího příslu-
šenství a se zákazníkem pečlivě posoudí trasu a vypo-
čítá, kde bude potřeba nabíjet, aby bylo možné realizovat 
přepravní zakázky. 

Jste ochotni investovat do plánování trasy 
a školení řidičů? 

Chcete-li elektrické nákladní vozidlo využívat co nejlépe, 
musíte s ním jezdit tak, aby rekuperovalo energii a maxi-
malizovalo dojezd. Chcete-li řidiče naučit co nejúčinněji 
využívat technologii elektrického pohonu, školení a nás-
troje, které pomohou plánovat ekonomické trasy vozidel, 
mohou být výhodnou investicí. 

 

                                                
1
 Podrobně viz https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L0719  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L0719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L0719
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Mohou elektrická nákladní vozidla zvýšit 
povědomí o vaší značce či posílit vaše 
podnikání? 
Jako tišší a udržitelnější varianta vám elektrická nákladní vozidla 
mohou pomoci snížit uhlíkovou stopu, posílit vaši image a získat 
smlouvy se zákazníky nebo vládními úřady, které mají silné cíle 
v oblasti udržitelnosti. Tišší a technicky vyspělé vozidlo by také 
mohlo být velkým lákadlem pro řidiče, kterých je nedostatek. 
Pokud máte marketing a budování image jako prioritu, elek-
tromobilita by pro vás mohla být dobrou volbou. 

Chcete provozovat noční rozvoz po městě?  
V mnoha velkých městech se stále více 
nočních dodávek provádí tiššími elek-
trickými nákladními vozidly. Flexibilita 
takto nabízená podnikům, které nejsou 
zatíženy nutností expedovat nákladní vo-
zidla v ranní špičce, je atraktivní a umož-
ňuje hospodárnější rozložení prostředků. 
Snížení dopravní špičky i hlukové zátěže 
jsou prioritami vedení měst po celém 
světě. 

Jsou elektrická nákladní 
vozidla výhodnou volbou? 

Společnostem, které chtějí do přepravy 
zahrnout místa a časy, které není možné 
s vozidly na fosilní paliva obsloužit, se 
otevírají nové obchodní příležitosti. Stále 
více měst plánuje zavádět zóny s nu-
lovými emisemi, kde budou povolena 
pouze elektrická vozidla. Diskutuje se 
také o daních, které podpoří přechod 
ke společnosti neutrální v oblasti emisí 
CO2. Do zelených partnerství se zapojuje 

stále více společností využívajících elektrická nákladní vozidla, 
což může mít pro podnikání dominový efekt. 

Jste připraveni udělat další krok k řešení 
elektrifikované dopravy?  
Kontaktujte obchodního zástupce pro elektromobilitu Volvo 
Trucks (viz níže) a zeptejte se na možnosti pro vaše podnikání. 

Autor článku: Volvo Trucks, Jarkko Aine 

Foto © Volvo Trucks 

Kontakt na obchodního zástupce Volvo Trucks v ČR: 
https://www.volvotrucks.cz/cs-cz/trucks/alternative-fuels/electric-
trucks.html  

https://www.volvotrucks.cz/cs-cz/trucks/alternative-fuels/electric-trucks.html
https://www.volvotrucks.cz/cs-cz/trucks/alternative-fuels/electric-trucks.html
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145 elektrobusů v Göteborgu: elektrický pohon šetří životní prostředí, kvalitní 

mechanická část je zárukou spokojenosti řidičů a cestujících  
Dopravce Transdev provozuje v Göteborgu od prosince 2020, jménem 
organizátora dopravy v regionu západního Švédska Västtrafik, park 
145 elektrobusů Volvo.  

Kloubové elektrobusy v Göteborgu 

Jde o 18,55m kloubové elektrobusy Volvo 7900 Electric, které 
pojmou 150 cestujících, s pohonem o výkonu 2× 200 kW. Jako 
zásobník energie slouží 396kWh baterie, které se dobíjejí ze zá-
suvky standardem CCS a průběžným systémem OppCharge (viz 
foto). Ke konci roku 2021 se tak na dopravní obsluze regionu 
podílelo dohromady 210 elektrických autobusů.  

Nové kloubové elektrobusy jsou provozovány na 34 linkách 
v Göteborgu a na jeho předměstích. K nabíjení slouží celkem 
19 nabíjecích stanic ABB o nabíjecím výkonu až 450 kW, rozmís-
těných ve 13 lokalitách.  

Ekologické přínosy elektrobusů po roce provozu 

Po roce provozu uvádí Västtrafik významný vliv elektrobusů 
na snížení smrtelně škodlivých emisí pevných částic o 19 % a 
oxidů dusíku, druhého nejrizikovějšího polutantu, o 46 %. Emise 
CO2 zároveň poklesly o 10 %. 

Přechod na elektrické autobusy znamená pro obyvatele i město 
mnoho dalších výhod. Vedle bezemisní a klidné veřejné dopravy 
vzniká více příležitostí, jak umožnit Göteborgu růst v místech, kde 
dosud nebylo možné stavět kvůli hluku a znečištění ovzduší. 

Cílem Västtrafik je do roku 2030 plně elektrifikovat všech svých 
700 městských autobusů. 

Úspěch = pečlivá příprava, standardizovaná 
řešení, spolehlivé produkty, spolupráce 

Úspěšnost projektu byla v prvé řadě podmíněna pečlivou přípra-
vou, za niž zodpovídal dopravce Transdev.  

Ta zahrnovala mimo jiné výběr správné technologie, školení za-
městnanců, hledání a přizpůsobení dep pro autobusy a zajištění 
dostupnosti nabíjecí infrastruktury i potřebné kapacity energe-
tických sítí. Součástí přípravy byly také pečlivé analýzy všech tras 
v úzké spolupráci dopravce Transdev s dodavateli elektrobusů 
a nabíjecí technologie. 

Pro celkový úspěch projektu se osvědčilo využívání standardizo-
vaných technologií a volba dodavatele známého velkou spo-
lehlivostí svých produktů.  

Největším zdrojem poruch u elektrických autobusů totiž nebývá 
elektrický pohon sám, nýbrž mechanická část vozidla. Již více 
projektů elektrobusů, české nevyjímaje, skončilo z tohoto důvodu 
rozčarováním. A právě tomu Göteborgský projekt pečlivým výbě-
rem dodavatele a jeho produktu předešel. 

Úspěšnost tak velkého počtu naráz zprovozněných elektrobusů 
v Göteborgu byla podmíněna i úzkou spoluprací mezi několika 
různými aktéry, soukromými a veřejnými.  

Městská energetická společnost Göteborg Energi zajistila, aby byl 
pro autobusy dostatek elektřiny. Při posílení kapacity elektrické 
sítě instalovala nové podzemní kabely a postavila nové trans-
formátory.  

Souběžně s tím město Göteborg poskytlo pozemky pro depa 
a upravilo konečné zastávky, aby uvolnilo místo pro nabíjecí 
stanice.  

Foto © AB Volvo 

Ukázka z publikace Elektrické autobusy efektivně – Průvodce 
přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů 
s nezávislým zdrojem energie  

Zpracovatel: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 

(Mezititulky redakce)  
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Elektrobusy v Berlíně: příběh o mediálním neporozumění rozdílu mezi investičním 

a výzkumným projektem (s happyendem)
Noviny v roce 2016 a realita v roce 2021 

V únoru 2016 se objevil v berlínských novinách článek hlásající 
doslova, že „berlínské elektrobusy koktají do budoucnosti“. 

Ke konci roku 2021 měl berlínský dopravce BVG téměř 150 elek-
trobusů standardních i kloubových. Většina elektrobusů je délky 
12 m „noční“ koncepce s dobíjením v garážích. 17 kloubových 
elektrobusů je průběžně dobíjeno z infrastruktury standardu 
OppCharge, tedy reverzním pantografem podle normy EN 50696 
a SAE J3105/1.  

Do roku 2030 by mělo všech cca 1500 městských autobusů 
v Berlíně mít elektrický pohon.  

Výzkumný versus investiční projekt   
Kde se tedy vzalo ono nelichotivé „koktání“ berlínských elektro-
busů? V té době probíhal v Berlíně projekt čtyř elektrobusů dobí-
jených indukčně bezdrátovou technologií, kdy přenos nabíjecí 
energie probíhá mezi cívkami na vozidle a pod povrchem vo-
zovky (viz foto). Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Spol-
kového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a jasně 
deklarován jako „výzkumný projekt s vyzkoušením v reálných 
podmínkách“. Navzdory tomu vnímala berlínská média tyto 
elektrobusy jednoduše jako dopravní prostředek a pozastavovala 
se nad tím, že mají v průměru zhruba čtyřicetiprocentní dispo-
nibilitu. 

Je ale pochopitelné, že u projektu tohoto typu nelze očekávat 
disponibilitu srovnatelnou s klasickým investičním projektem, kdy 
se pořídí a nasadí v provozu již hotová a odzkoušená techno-
logie.  Jeho smysl je jiný – vyzkoušet  fungování zařízení a tech- 

 

nických koncepcí vyvíjených a do provozu teprve uváděných. 

Bylo tedy jen přirozené, že po nějakém čase provozu byly induk-
čně dobíjené elektrobusy stahovány z linky na dny či týdny, kdy 
bylo zkoumáno jejich vybavení a vyhodnocován jejich provoz.  

V tomto konkrétním případě bylo výsledkem projektu poznání, že 
rozvoj průběžně dobíjených elektrobusů má perspektivu, ovšem 
indukční dobíjení je příliš komplikované na údržbu – je tedy 
technicky možné, ale pro běžný provoz autobusů nepraktické, 
zvláště u velkých parků vozidel. Další rozvoj systému průběžně 
dobíjených elektrobusů v Berlíně proto pokračoval, avšak probí-
hal s využitím uzemněného vodivého dobíjení celosvětově zave-
deným standardem OppCharge. Projekt tedy v tomto směru splnil 
svůj účel.  

Na vině mediálního nedorozumění mohla být neobratná komu-
nikace projektu i senzacechtivost všeobecných médií. Elektro-
busy pak měly na čas problém s publicitou.  

Poučení: nepodceňovat komunikaci 
Je užitečné si tento případ vzít jako poučení o nutnosti vhodně 
volené komunikace u vývojových či podobně zaměřených pro-
jektů, a nemusí jít zdaleka jen o projekty elektrických autobusů. 
Toto nedorozumění naštěstí nezabránilo zdravému přirozenému 
vývoji věcí.   

Foto © Solarisbus.com 

Ukázka z publikace Elektrické autobusy efektivně – Průvodce 
přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů 
s nezávislým zdrojem energie  

Zpracovatel: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 

(Mezititulky redakce)  
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Ing. Jakub Slavík, MBA 
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 Pro ty, kdo o smart city 

nejen hovoří, ale sami je tvoří 
 

Co nabízí průmysl,  

banky a stát  

pro to Vaše  

smart city?  

 

odborné konference 

Smart city v praxi  
a Elektrické autobusy pro město 

www.smartcityvpraxi.cz
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Jemně Vás povedeme za ruku při zpracování  

té Vaší strategie smart city, protože nikdo 

nerozumí městu tak, jako ti, kdo jej řídí. 

 
Rozumíme řeči veřejného sektoru i soukromých firem – 

pomůžeme Vám s realizací projektů moderních technologií.  

 

Vyškolíme Vás v „smart“ 

problematice, tak jak 

právě potřebujete. 

 


