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Úvodem 

Milí čtenáři, už potřetí dostáváte do rukou naši brožuru Příběhy chytrých pomocníků. Děje se tak v trochu zvláštní době vykloubené ze základní logiky 
řízení lidí a řízení organizací, která platí pro malou firmu stejně jako pro desetimiliónový stát. Jako manažerský konzultant pohybující se desítky let 
ve veřejném sektoru o tom cosi vím. O to víc mne těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem 
průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura. Budu rád, když Vám přinese 
zajímavé poznatky a inspiraci pro vaše města, obce, regiony a jejich veřejné služby.    

Jakub Slavík, konzultant pro smart city a odborný redaktor publikace  

O Parkinsonově efektu, chytrých technologiích a „odbornosti“ v uvozovkách 
Autor známých Parkinsonových zákonů uvádí příklad jednání finan-
čního výboru atomové elektrárny, kdy schválení smlouvy na atomový 
reaktor trvalo dvě a půl minuty, debata k přístřešku na kola pro zaměst-
nance trvala 45 minut a projednání občerstvení pro zasedání komise 
sociálního zabezpečení trvalo hodinu a čtvrt, aniž by bylo uzavřeno. 
Důvod? Atomový reaktor je velmi „odborná“ věc, zatímco k přístřeškům 
na kola nebo k občerstvení má co říci každý. Tento Parkinsonův „efekt 
přístřešku na kola“ se nám vybavil při analýze a hodnocení strate-
gických dokumentů českých smart měst, obcí a regionů, kterou jsme 
v létě 2020 prováděli pro MMR ČR.   

Cyklostezky a chytrá 
energetika 

V naší analýze jsme, vedle zevrubného 
metodického zhodnocení zmíněných 
strategických dokumentů, také sledovali 
oblasti, v nichž se v rámci „smart“ stra-
tegických projektů uplatňují „chytrá“ řeše-
ní. Všimli jsme si zajímavého paradoxu: 
Z celkem 22 hodnocených „smart“ strate-
gií se dvacet zabývalo cyklostezkami, ale 
kupříkladu jen sedm nákladními elektro-
mobily pro městské služby, tři se zabý-
valy kombinovanou výrobou elektřiny 
a tepla (neboli kogenerací) a deset se 
zabývalo energetickým managementem.  

Jako jedno z pravděpodobných vysvětle-
ní nám z analýzy – a koneckonců i z na-
šeho vlastního občanského života – vy-
plynul právě onen efekt přístřešku na ko-
la: Cyklostezkám rozumí každý, kdo kdy 
sednul na kolo, zatímco rozmanité mo-
derní technologie a jejich aplikace už 
mohou leckomu připadat příliš „odborné“ 
a nezřídka i málo efektní navenek.   

Příklad řešení pro 
zkvalitnění elektřiny 

Vezměme si nyní jeden zajímavý příklad, o němž byla mimo-
chodem řeč v minulém vydání naší brožury. 

Spotřebu a životnost používaných elektrických spotřebičů 
ovlivňuje zásadním způsobem kvalita dodávané elektřiny. 
Hlavními charakteristikami elektrické energie jsou kmitočet sítě 
a dále napětí, které by ve veřejné síti mělo činit 230 V, nicméně 
s povolenou odchylkou ±10 %. To není úplně málo, uvážíme-li, že 
příliš vysoká hodnota napětí výrazně zkracuje životnost 
spotřebičů a zvyšuje jejich spotřebu a naopak jeho příliš nízká 
hodnota znamená špatné fungování spotřebičů a zkrácení jejich 
životnosti. Problém je i s kmitočtem, respektive s jeho sinusovým 
průběhem, na němž záleží, zda napětí a proud dodají spotřebiči  

skutečný, tzv. činný výkon. Jak známo, výkon (a tedy i množství 
dodané energie) je dán napětím a proudem. Když se jejich sinu-
sové průběhy navzájem „rozejdou“ nebo jsou všelijak nepra-
videlné, výkon zákonitě klesá. Tento sinusový průběh je však 
dnes stále více narušován množstvím připojených elektronických 
zařízení, vybavených usměrňovači.  

Zní to až moc „odborně“? Ale vždyť to není nic víc než obyčejná 
středoškolská fyzika!  

Tenhle problém se týká mimo jiné veřejného osvětlení. V noci 
dochází k útlumu spotřeby elektřiny, a tedy k jejímu přebytku 
v síti, a následně k nárůstu napětí.  

„Pravidlo palce“ dodavatelů veřejného 
osvětlení říká, že cca 40% úspor energie 
lze dosáhnout výměnou tradičních 
svítidel za LED zdroje a dalších 20% 
úspor nasazením jejich inteligentního 
řízení.  

A teď si představme technologii – jde 
tedy konkrétně o regulační systém 
nabízený jednou českou inovativní 
firmou – která pouhým zkvalitněním 
elektrické energie dříve, než ji odeberou 
svítidla, umožní více než 20% úsporu 
energie a zároveň prodlouží životnost 
svítidel, aniž by bylo nutné cokoli dalšího 
měnit. Ten systém má už úspěšná 
uplatnění v několika českých městech 
a zasloužil by si mnohem více aplikací – 
jenže v porovnání s cyklostezkami je tak-
říkajíc „příliš odborný“.  

Podobně například zmíněná a ve „smart“ 
strategiích opomíjená kogenerace, jejíž 
energetická účinnost přesahuje 90 %, 
má velké uplatnění v městských služ-
bách. Kromě efektivního přísunu elek-
třiny a tepla zde může fungovat také jako 
nezávislý zdroj zajišťující energii pro kri-

tická zařízení, jako osvětlení nebo provoz výtahů.  

Nebojme se „odbornosti“ 

Abychom si rozuměli: Nic proti cyklostezkám – ty mají jen tu smů-
lu, že až příliš evokují zmíněný Parkinsonův efekt. Nicméně bylo 
by škoda nevyužívat rozmanité užitečné moderní technologie jen 
proto, že na první dojem působí příliš „odborně“. 

Prozradíme vám jednu zkušenost: I „odborný“ problém lze vyložit 
lidsky srozumitelně. Kdo se schovává za množství nesrozu-
mitelných výrazů, zpravidla si není jistý svými znalostmi. Nebojme 
se proto „odborných“ řešení a hledejme lidi a firmy, kteří nám 
dokážou jednoduše podat, co to je a k čemu je to dobré.   

Pavla Slavíková, Jakub Slavík, www.smartcityvpraxi.cz  

Ilustrační foto © Smartcityvpraxi.cz  

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Světlo pro vaše projekty 
Potřebujete ve vašem městě nebo obci 
zrekonstruovat objekt ve vašem majetku, 
který je kvůli zastaralým technologiím ener-
geticky náročný na provoz, ale chybí vám 
v rozpočtu finanční prostředky? Model EPC 
je možným řešením. 

Co znamená EPC – Energy 
Performance Contracting? 
Český ekvivalent zkratky EPC bychom 
mohli nazvat jako poskytování energe-
tických služeb se zaručeným výsledkem, 
případně energetické služby se zárukou. 
Předmětem energetických služeb je ná-
vrh, projektování a realizace investičních 
úsporných energetických opatření v již 
existující budově nebo areálu. Součástí 
projektu může být i komplexní renovace 
celého objektu v kombinaci se zatep-
lením. Celý projekt realizuje od začátku 
do konce pouze jeden dodavatel, který 
vám zároveň zajistí financování projektu. 
Jinými slovy, pomůžeme vám s investicí 
do rekonstrukce budovy, která vám vý-
razně sníží provozní náklady a zlepší 
kvalitu životního prostředí. 

Modernizace se nemusí týkat jen budov, jako jsou školy, úřady, 
sportovní areály, divadla, nebo zdravotnická zařízení, ale napří-
klad i systémů veřejného osvětlení měst a obcí. 

Jak model EPC funguje? 

Pro realizaci projektu si zadavatel vybírá v rámci veřejné zakázky 
pouze jednoho generálního dodavatele, který zajistí nejen kom-
pletní rekonstrukci, ale také financování projektu. Tento dodavatel 
zároveň na sebe bere všechna finanční i technická rizika. 

Průběh nákladů u projektu EPC zjednodušeně ukazuje graf níže. 
Předpokládá se přitom realisticky, že během uvažovaného obdo-
bí mírně porostou ceny energie. Náklady na energii bez projektu, 
tedy u starého opotřebovaného energetického hospodářství, by 
však rostly rychleji. Stejně rychlý nárůst by zaznamenaly i nákla-
dy na jeho opravy a údržbu.  

Pokud tedy v tomto příkladu platil vlastník objektu (např. plavec-
kého stadionu) před zahájením projektu EPC za energie roční 
částku cca 5 000 000 Kč a po provedení modernizace by se mě-
síční náklady snížily na 50 %, výše ročních splátek EPC  nemůže 

přesáhnout 2 500 000 Kč. Tuto částku bude vlastník, resp. provo-
zovatel, platit po dobu předem stanovenou na základě uzavřené 
smlouvy – například 8 let. Neplatí tak žádné peníze navíc a jeho 
investice se splácí z dosažených úspor. Zároveň po ukončení 
EPC projektu dlouhodobě výrazně šetří na energiích i na ostat-
ních provozních nákladech, především na údržbě zařízení. 

Model samotný je navržen tak, aby veřejný zadavatel jakožto zá-
kazník splatil veškeré investice a ostatní související náklady 
za předem známou dobu z úspor získaných projektem. Veškeré 
finanční náležitosti jsou stanoveny předem a podloženy smluvně. 
Je tak poskytnuta garance, že splátky nemohou přesáhnout výši 
průběžně dosahovaných úspor a dodavatel ručí za celkovou 
úspěšnost projektu. Oproti bankovnímu financování má totiž do-
davatelské financování tu výhodu, že se nejedná o úvěr, ale 
o dlouhodobou pohledávku z obchodního styku. 

Pro přípravu projektů je možné využít dotace z programu ELENA 
od ČMZRB a pro realizaci dotace z OPŽP. Díky dotacím se buď 
projekt zkrátí, nebo je možné rozšířit rozsah investice.   

A jaký je ideální postup?  

Nejprve je třeba identifikovat nový 
projekt, poté prověřit ekonomickou 
a technickou vhodnost využití me-
tody EPC pro jeho realizaci. V rámci 
výběrového řízení je pak vybrán po-
radce, který stanoví technické pod-
mínky tendru, obvykle také zajistí 
dotace a navrhne limity pro technic-
ké řešení projektu.  

Následně je pak vysoutěžen dodava-
tel/kontraktor EPC a uzavřena s ním 
smlouva. Projekt se poté realizuje, 
přičemž je z dosažených úspor ener-
gie splácena investice. 

Rozsvítili jsme litoměřický 
stadion   

Skupina PRE se účastnila realizace 
EPC projektu například v Litoměři-
cích (viz fotografie v článku). Před-
mětem projektu byla modernizace 
zimního stadionu z roku 1972, a tím 
jeho přeměna v celoročně plnohod-
notně využitelný sportovní areál. 
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Součástí zmodernizovaného komplexu je hala pro lední 
a inline hokej s kapacitou 1 750 míst k sezení, velká 
a malá tělocvična (viz foto vpravo), posilovna, rehabili-
tační linka, ubytovna se čtyřiceti lůžky, klubovna s audio-
vizuální technikou, restaurace, šatna a salónek. V rámci 
snížení spotřeby energie a zlepšení energetické účin-
nosti byla stěžejní mimo jiné realizace úsporného opa-
tření v systému osvětlení haly pro lední hokej (foto dole). 
Použity zde byly LED reflektory s možností tří typů sví-
cení – veřejné bruslení, trénink a zápas (TV přenos). 

Modernizace tohoto, v době zahájení projektu 36 let sta-
rého zimního stadionu, přinesla roční úsporu elektrické 
energie 62 %, úspora CO2 činí 147 tun za rok a intenzita 
osvětlení vzrostla o 50 % (!). Došlo tak k celkovému vy-
lepšení světelně-technických parametrů, což má za důs-
ledek také významnou finanční úsporu na údržbě osvět-
lovací techniky.  

Garantovaná návratnost této investice byla stanovena 
na 6,6 let. Projekt EPC je nyní již splacen a generuje fi-
nanční úspory. 

Tento projekt zároveň v praxi ukazuje výše uvedenou 
možnost kombinace EPC a investiční dotace z evrop-
ských nebo národních zdrojů.  

PRE partnerem EPC? 

Pražská energetika, a. s. je členem Asociace poskytovatelů ener-
getických služeb ČR (www.apes.cz). Jde o spolek založený v říj-
nu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických 
služeb na českém trhu. 

Pražská energetika letos slaví již 125 let své existence. Po celou 
tuto úctyhodnou dobu si zakládá na dobrém jménu, vysoké pro-
fesionalitě, zodpovědném a pragmatickém přístupu. Jsme silným, 
významným a spolehlivým energetickým koncernem. 

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování energetických 
služeb a v posledních letech se aktivně zaměřujeme na projekty 
EPC. 

Vladimír Stehlík, PREmium energetické služby 

Foto © Město Litoměřice 

Graf © redakce Smartcityvpraxi.cz 

Kontakt: 

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.apes.cz/
http://www.premium-es.eu/
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Vodíkový zdroj energie H2BASE: agregát nové generace 
O vodíku jako bezemisní a ekologické alternativě fosilních paliv 
se mluví již desítky let. V poslední dekádě ale celé odvětví poskočilo 
dopředu zejména díky zdokonalení technologie vodíkových pali-
vových článků. Díky ní je možné vodík jako palivo uchovat v nez-
měněné kvalitě v řádu let. Česká vývojová firma DEVINN na vodík 
vsadila jako na palivo budoucnosti a jako jedna z prvních ve střední 
Evropě vyvinula funkční vodíkový generátor elektrické energie. Jak 
funguje vodík jako palivo? V čem je H2BASE výjimečný a jak zařízení 
integruje palivové články? A jak může vypadat ideální týden provozu 
tohoto vodíkového generátoru?   

Vodík: palivo budoucnosti 
Vodík má jednu vynikající vlastnost – je účinným nosičem 
energie. Do malého množství vodíku o nízké hmotnosti je tak 
možné uložit velké množství energie, tu si zde po téměř neo-
mezenou dobu „uschovat“, a pak ji pomocí palivového článku 
zase přeměnit na elektrickou a tepelnou energii. Za další je 
vodík zdroj, který je možné vyrábět kdekoliv na Zemi, bez ohle-
du na nerostné bohatství nebo politiku ropných velmocí. A s tro-
chou nadsázky je to jediný nevyčerpatelný a udržitelný zdroj 
pro naši planetu.  

A jak je to s nebezpečností vodíku? Vodík je skutečně výbušný 
plyn, je však také extrémně lehký. Pokud by náhle uniknul 
do otevřeného prostoru, například při nehodě, okamžitě se roz-
ptýlí v ovzduší dřív, než by stačil explodovat. Riziko by spíše 
mohly představovat drobné úniky vodíku v uzavřeném prostoru 
– „vodíkové kapsy“. Proto jsou palivočlánková zařízení odpo-
vídajícím způsobem konstruována a vybavena senzory vodíku, 
které včas zareagují na možné nebezpečí. 

Dnešní palivové články procházejí velmi náročnými testy me-
chanické odolnosti a články, které používá H2BASE, jsou 
odolné i proti průstřelu. 

Více o vodíku si můžete přečíst na blogu devinn.cz/blog. 

H2BASE – agregát na vodík 
H2BASE je mobilní ostrovní zdroj elektrické a tepelné energie. 
Energie je zde uložena do vodíku a díky PEM palivovému 
článku snadno přeměněna zpět v elektrickou a tepelnou 
energii. Zařízení je snadno transportovatelné a variabilní.  

Výstupy zařízení tvoří běžná zásuvka s vysokým a nízkým 
napětím, nebo kabel rychlé nabíjecí stanice pro elektromobily. 
Zařízení má výkon 0–100 kW a kapacitu 230 kWh, která se 
snadno navýší doplněním vodíku.  

Zařízení je bezemisní, což znamená 0 g CO2, 0 g NOX, 0 g pev-

ných částic, jediným výstupem je čistá H₂O. 

Podrobnou specifikaci lze nalézt na stránkách h2base.eu. 

Je začátek roku 2022 a město si právě pořídilo 
H2BASE… Pondělí 
Je 6. ledna 2022 a systém H2BASE už čtyři dny zajišťuje napá-
jení stavební silniční uzávěry elektrickou a tepelnou energií. 
Dálniční propustek musí být dokončen v termínu. Bezemisní 
ostrovní zařízení v tomto sychravém počasí osvětluje staveniště, 
pohání elektrické nářadí a vytápí zázemí stavby.   

Úterý  

Mrazírny v nedalekém průmyslovém 
areálu požádaly o zapůjčení zelené-
ho zdroje energie H2BASE. Potřebu-
jí překlenout dobu přechodu na no-
vou technologii. Při přepojení by vý-
padek způsobil velké ztráty na mra-
žených komoditách. 

Středa  

Tak jako každou středu je zařízení 
H2BASE umístěno v prostoru parko-
viště před budovou radnice. Taková 
rychlonabíječka na zkoušku s pev-
ným rozvrhem, aby s ním mohli elek-
tromobilisté počítat při své cestě 
do centra. Objevuje se tu pravidelně 
proto, aby bylo možné získat sta-
tistická data a odhalily se případné 
potíže před vybudováním stacionární 
nabíjecí stanice. H2BASE při nabíjení elektromobilu 

Rozhraní vodíkového generátoru H2BASE – nechybí žádná 
z běžných periferií 

http://www.devinn.cz/blog/
https://www.h2base.eu/
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Čtvrtek  

Zařízení H2BASE je převezeno na místo další potřeby – z důvo-
du plánované odstávky došlo k odpojení technologie čistírny od-
padních vod od elektrické energie. Díky provozu této vodíkové 
elektrocentrály tak není nutné přerušit procesy v technologii. 

Pátek  

Zařízení H2BASE je provozováno v pilotním režimu mobilní 
nabíjecí stanice pro elektromobily. Přes aplikaci CarEn si každý, 
kdo má o dobití svého vozu zájem, přivolá terénní mobilní rychlo-
nabíječku přímo ke svému autu. Sestava je naložena na sou-
pravě vozu do 3,5 t a odbavuje jednotlivé „odběratele“ dle algo-
ritmu nastaveného na minimalizaci doby obsloužení. Díky mobilní 
nabíjecí stanici je dobit také jeden odstavený a zcela vybitý 
elektromobil v centru města. Příští pátek bude náročnější – město 
pořádá konferenci a během programu dobije H2BASE na parko-
višti elektromobily čekající na své majitele. 

Sobota  

Čerpací stanice vodárny nad městem 
stojí v chráněném pásmu vodního zdro-
je. V případě výpadku elektrické energie 
není možné použít zde neekologický 
dieselagregát. Proto je přistaven systém 
H2BASE v režimu ostrovní elektrárny. Je 
testováno napájení z vnějšího zdroje. 
Po ukončení testovacího provozu je sys-
tém přepraven k dalšímu využití. 

Neděle  

H2BASE je umístěn na hlavním náměstí, 
kde slouží pro napájení zábavních atrak-
cí a stánků venkovního koncertu. S vý-
hodou je využito odpadního tepla. Náv-
štěvníky postávající u pódia a popíjející 
svařené víno ohřívají teplovzdušné ven-
tilátory. Veškerá energie, která účastníky 
akce ohřívá, nasycuje jídlem a pitím, 
a zprostředkovává jim audiovizuální zá-
žitek, je generována bez jakýchkoli emisí 
či provozního zatěžování okolního pros-
tředí. Takto vypadá komplexní ekolo-
gické zajištění městského eventu. 

 

O společnosti DEVINN  
DEVINN je ryze česká technologická společnost, za kterou stojí 
investor Luboš Hajský, který je i stoprocentním vlastníkem (viz fo-
to níže). 

Díky týmu specialistů na automotive a obnovitelné zdroje energie 
se firmě podařilo navázat úspěšnou spolupráci se ŠKODA AUTO 
a stát se jejím stabilním vývojovým partnerem.  

Vedle H2BASE společnost vyvinula také mobilní nabíjecí stanici 
pro elektromobily zastavěnou do automobilu. Pracuje i na stacio-
nární nabíjecí stanici, která skladuje přebytečnou energii (třeba 
i obnovitelných zdrojů) do vodíku a následně ji v tu správnou 
chvíli umí přeměnit zpět na elektrickou energii. Více na devinn.cz.  

DEVINN 

Foto © DEVINN 

Další informace: www.devinn.cz 

H2BASE na otevření ICUK – Inovačního centra Ústeckého kraje v září 2020 

Zakladatel a CEO firmy Luboš Hajský 

https://www.devinn.cz/
http://www.devinn.cz/
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Projekty SmartPrague usnadňují život Pražanů a reagují na budoucí výzvy  
Praha je živý organismus, neustále se rozrůstá, 
dýchá, je v pohybu. Jako Operátor ICT máme 
na starosti její nervovou soustavu, tedy infor-
mační a komunikační technologie. Hledáme nové 
synapse mezi jednotlivými neurony, zjednodušu-
jeme a inovujeme. Snažíme se tak zlepšit kvalitu 
života Pražanů a efektivně využívat městská data 
a energie. 

Projektová kancelář SmartPrague  

V neuronové síti všechno souvisí se vším, 
drobnosti ovlivňují chod celku. Ať už tedy 
v naší projektové kanceláři Smart Prague při-
pravujeme město na mobilitu budoucnosti, 
věnujeme se chytrému svozu odpadu nebo 
chytrým budovám, je důležité, aby vše běže-
lo rychle, účinně, úsporně a šetrně.  

Datová platforma Golemio  

Centrem toho všeho je Datová platforma Golemio. Skrze jed-
notlivé neurony sbíráme nesmírné množství dat, vyhodnocujeme 
je a na jejich základě pak město může činit rozhodnutí. V Praze 
tak neexistuje jedno jediné chytré řešení, které by pokrylo všech-
ny současné problémy a budoucí výzvy, kterým dnes velkoměsta 
čelí. Vše je mnohem více otázkou celkového přístupu k těmto 
problémům a výzvám.  

Chytrý svoz odpadu  

Jedním z případů, kde se nám podařilo ušetřit jednak čas a pe-
níze hlavnímu městu, tak i duševní pohodu Pražanů, je projekt 
Chytrý svoz odpadu. Do kontejnerů na tříděný odpad jsme nain-
stalovali senzory, které hlásí, jaký kontejner zrovna potřebuje vy-
vézt. Primárně jsme osazovali kontejnery podzemní, senzory 
se dají umístit ale i do nadzemních nádob. V aplikaci Moje Praha 
pak mohou Pražané sledovat aktuální zaplněnost kontejnerů 
ve svém okolí, aby s větším nákladem zbytečně nevážili cestu.  

Portál Pražana  

Dále také rozšiřujeme Portál Pražana. Chceme totiž vytvořit jedno 
kontaktní místo, na němž budou moci Pražané vyřídit veškerou 
potřebnou agendu. Nejasností, které úřední záležitosti má na sta-
rosti magistrát a které městské části nebo společnosti, už bylo 
dost. V současnosti je možné prostřednictvím Portálu Pražana 
například prodloužit nájem v městském bytě, požádat o záštitu 
primátora, oznámit konání shromáždění nebo si zarezervovat ter-
mín návštěvy na registru řidičů a vozidel. Je možné si také zo-
brazit svůj profil Lítačky a zkontrolovat platnost kupónu. V letoš-
ním roce pak propojíme portál s městskými částmi – začneme 
parkováním pro rezidenty a poplatky za psy. V plánu je také 
občanům zpřístupnit některé služby městských společností, jako 
jsou Dopravní podnik hl. m. Prahy, Pražské služby nebo Technic-
ká správa komunikací.  

Chytré dopravní značky  

Nedávno jsme začali připravovat projekt Chytrých dopravních 
značek. Ten městu poskytne informace o GPS poloze značek 
a také o změně jejich polohy oproti výchozímu stavu. Bude se 
týkat především mobilního dopravního značení, které upozorňuje 
na zákaz zastavení v termínu blokového čištění. Očekávaná 
úspora je skutečně velká. Protože jinak město musí pravidelně 
(každý den sedm dní před zahájením čištění) kontrolovat, jestli je 
mobilní značení na správném místě a je dobře viditelné, aby se 
o plánovaném čištění Pražané dověděli včas. Vozidla, která tyto 
kontroly provádí, tak za rok najezdí 56,5 tisíce kilometrů. Kontrolu 
teď ale bude možné provádět pouze u dopravního značení, kde 
senzor zašle informaci o změně stavu – tedy například při otoče-
ní, vychýlení vlivem větru nebo vandalismu. Počet kontrol by se 
tak mohl snížit o 70–80 procent, celkovou úsporu odhadujeme 
na 1 milion korun ročně při předpokládané minimální životnosti 
technologie pět let. Dále máme v plánu otestovat také inteligentní 
značky s proměnným displejem a s možností vzdáleného 
nastavení. 

Monitoring mikroklimatu  

Aby se Praha během léta nezměnila v rozpálenou plotnu, zahaju-
jeme projekt monitoringu mikroklimatu. Nejdříve na vybraných mí-
stech otestujeme senzory pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, 
slunečního záření, nebo intenzity srážek. Na základě toho pak vy-
tvoříme teplotní mapu Prahy a zajistíme sběr dat. V ostrém pro-
vozu pak město získá dostatek informací pro plánování konkrét-
ních opatření. Každý si asi dovede představit výsadbu stromů – 
důležité je ovšem kontrolovat i jejich kondici a navrhnout jejich 
rozestupy tak, aby výsledkem bylo co největší ochlazení. Roli 
hrají i použité materiály na fasádách a chodnících či výška budov. 

Měření intenzity pěší a cyklistické dopravy  

Měříme také intenzitu pěší a cyklistické dopravy na veřejných 
prostranstvích, dětských hřištích a v parcích. Získáváme tak 
aktuální data, na jejichž základě pak bude město moci účelně 
vybrat investice v rámci územního plánování a rozvoje různých 
lokalit. Monitoring bude probíhat prostřednictvím mobilní techno-
logie PyroBox, která zajistí anonymizaci dat. 

Data, nikoli pouze dojmy   
Ovlivňovat chod a směřování města na základě dat namísto ne-
jasných pocitů a dojmů má smysl. Výše zmíněné příklady projek-
tů jsou pouze ochutnávkou dalších více než tří desítek projektů, 
kterými se u nás zabýváme. Hluboký smysl také spatřujeme 
ve sdílení zkušeností nejen se svými partnery, ale se všemi lidmi, 
pro které by mohly mít přínos. Města jsou živé organismy, jsou 
v pohybu, mění se, a aby život v nich mohl být co nejpříjemnější, 
musíme vědět, co se v nich děje. 

JUDr. Matej Šandor, Ph.D., místopředseda představenstva 

Operátor ICT, a.s. 

Foto © Operátor ICT, a.s. 

Další informace: https://operatorict.cz/ 

https://operatorict.cz/
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Cesta k energetickým úsporám bez stavebních úprav 
Cesta k úsporám bez nákladných rekonstrukcí. Přesně tak by šlo 
popsat volbu bezdrátové zónové regulace vytápění známé jako IQRC. 
Pro její využití se rozhodl i Magistrát města Prostějova. Dlouhodobá 
udržitelnost, snižování nákladů na energie i dopadů na životní pro-
středí jsou zde prioritou. Právě systém IQRC dodaný společností 
HDL Automation s.r.o. dokonale ladí a pomáhá naplňovat nastavené cí-
le energetické koncepce a vize Smart Prostějov. 

Centrální dohled i ovládání systému 

Kromě zmíněných cílů splnil systém IQRC i mnohé další 
energetické požadavky. Klíčová je možnost individuální regulace 
teplot v jednotlivých místnostech rozsáhlé budovy. Ta dovede 
zajistit vytápění pouze v obsazených kancelářích v pracovní 
době. Na regulaci lze dohlížet vzdáleně, což samozřejmě 
nevylučuje dočasné změny teploty prováděné pracovníky přímo 
v kancelářích. V místech objektu, kde se pohybuje veřejnost, je 
možné této manipulaci zamezit a předejít tak neoprávněným 
zásahům na termostatických hlavicích (TRV) pomocí speciálního 
krytu hlavice nebo uzamčením kláves regulátoru. Ve vybraných 
prostorách sociálního zařízení byla tato varianta využita a teploty 
jsou řízeny na základě hodnot uvedených v hygienické normě 
přes TRV hlavice. Díky centrálnímu ovládání se lze jednoduše 
přizpůsobit například i dočasné změně úředních hodin, aniž by 
servisní pracovník musel fyzicky na magistrát přijít a obcházet 
teplotně regulované místnosti. 

Specifikace magistrátu  
Instalace bezdrátové zónové regulace vytápění IQRC probíhala 
ve dvou administrativních budovách. První z nich se nachází 
v ulici Demelova, druhá je přímo radnicí města Prostějova. Obě 
se sestávají z desítek místností, rozsáhlých společenských 
prostor, zasedacích místností i reprezentativních míst. Poža-
davkem tedy bylo, aby každá budova disponovala svojí řídicí 
jednotkou. Počet regulačních jednotek zajišťujících bezdrátovou 
komunikaci mezi termostatickými hlavicemi a řídicí jednotkou 
přesáhl hranici stovky a samostatných hlavic bylo v rámci tohoto 
projektu využito hned tři sta. Dále se v seznamu položek objevily 
snímače teploty, prodlužovače signálu a přes sto pevných hlavic 
s antivandal krytkami. 

Nečekaně snadná instalace  

Nasazení systému IQRC díky využití bezdrátových termo-
statických hlavic nevyžadovalo žádné větší stavební úpravy, které 
by uvnitř historické budovy úřadu ani nebyly povoleny. Instalaci 
systému IQRC lze shrnout do několika kroků.  

Prvním je výměna regulačních radiátorových ventilů, kvůli které je 
nutné vypustit, napustit a odvzdušnit otopný systém. Dále 
samotné osazení motorických a TRV hlavic na ventily. Následuje 
sazení a elektrické zapojení prostorových regulátorů, prodlu-
žovačů signálu a teplotních čidel. A nakonec přijde napa-
rametrování, oživení a otestování provozu celého systému 
pomocí software IQRC.  

Díky   zmíněné   bezdrátové  metodě  mizí  nutnost  interiérových  

úprav, stavební zásah je tak omezen na elektroinstalační práce 
z důvodu nutného přívodu 230 V k napájení regulačních jednotek. 
To je samozřejmě možné zajistit i z již instalovaných ovladačů 
osvětlení nebo zásuvek. Klíčovým faktorem doby instalace se tak 
stává množství hlavic, které je nutné vyměnit za bezdrátové – 
v případě Magistrátu města Prostějova nebylo rozhodně malé. 
I tak se s dobou instalace vešli pracovníci HDL Automation s.r.o. 
do vymezeného prázdninového období, které je charakteristické 
menším vytížením a samozřejmě i tím, že nezasahuje do topné 
sezóny.  

Smysluplné využití technologií  

S nadsázkou se dá říci, že nejlépe ušetřená energie je ta, co se 
vůbec nemusí vyrobit. A právě i díky bezdrátové regulaci vytápění 
se Magistrát města Prostějova řadí mezi zodpovědné úřady, které 
budují Smart City s rozmyslem, prokazatelnými přínosy a nehle-
dají pouze líbivá řešení k chlubení. Udržitelnost je značně 
abstraktní pojem, úspory jsou však hmatatelné a nezpo-
chybnitelné. Jakých přesných hodnot dosáhnou v Prostějově, 
zjistí správce systému nejdříve na konci topné sezóny. Už ale 
nyní můžeme hovořit o úspoře v rozmezí 10 – 25 % měsíčně, 
úspoře ovlivněné především průběhem zimy, která byla letos 
chladnější. Nejinak tomu bylo i v řadě jiných areálů a budov, které 
bezdrátovou regulací vytápění již disponují – například 1. ZŠ 
Hořovice, Obchodní akademie Sereď, ZŠ Dr. Edvarda Beneše 
Čakovice, Ministerstvo školství Slovenské republiky nebo 
Nemocnice Vranov nad Topľou. 

HDL Automation 

Foto © HDL  Automation. Nahoře: Prvky systému jsou sladěny 
s dřevěným obložením interiéru. Dole: Umístění prvků systému 
v kancelářích 

Další informace: https://www.hdl-automation.cz 

https://www.hdl-automation.cz/
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Chytrá města si žádají inteligentní řešení pro bezemisní dopravu 
Českou republiku dnes křižuje více než 6000 elektromobilů, dvakrát 
více než před půldruhým rokem. Prognózy pro další měsíce a roky 
věští ještě strmější nárůst a znásobení tohoto čísla. Automobilky slibují 
zvýšené počty prodejů nových modelů s vyššími dojezdy. Skupina ČEZ 
na tento vývoj reaguje akcelerací výstavby husté a kvalitní veřejné 
dobíjecí infrastruktury a rozšiřováním škály elektromobilních produktů 
a služeb pro všechny typy zákazníků. Významným partnerem v tomto 
úsilí jsou také města, která často aktivně a iniciativně na instalacích 
dobíjecí infrastruktury spolupracují. Samostatnou kapitolou je také spo-
lupráce měst se Skupinou ČEZ při elektrifikaci veřejné dopravy a měst-
ských flotil. 

Trocha statistiky 

Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ, která už je svou velikostí 
srovnatelná se středně velkými sítěmi čerpacích stanic nabíze-
jících klasická paliva, překročila metu 280 stojanů.  

Za uplynulých dvanáct měsíců tak na mapě dobíjecích stanic 
(viz www.elektromobilita.cz) přibylo 80 vlaječek, v průměru tři no-
vé stojany každých 14 dní. Šlo především o instalace rychlodobí-
jecích stanic ABB. Síť veřejných dobíjecích stanic Skupiny ČEZ 
v České republice dodala v loňském roce do baterií elektromobilů 
celkem 2,44 GWh elektřiny. 

Takové množství energie postačí pro plné dobití 67 825 elektro-
mobilů střední třídy s kapacitou baterie 36 kWh nebo pro cestu 
flotily 406 elektromobilů kolem světa. Zároveň jde o více než 
24procentní nárůst oproti roku 2019, kdy v celé síti „dobíječek“ 
elektrická auta načerpala 1,96 GWh. 

Kolínský dopravní terminál s dobíječkami 

Příkladem vzorové spolupráce s městem při instalaci veřejných 
dobíjecích stanic pro elektromobily je Kolín. Dva stojany tu fungují 
u nově rekonstruovaného autobusového terminálu, v těsném 
sousedství železničního nádraží na hlavním koridoru Praha-Brno, 
umožní dobití většiny kapacity baterií e-aut během desítek minut. 

„Kolín dlouhodobě investuje do opatření na zlepšení životního 
prostředí a ochrany ovzduší. Podpora výstavby zázemí pro elek-
tromobily je proto dalším logickým krokem v tomto úsilí. Věříme, 
že díky spolupráci s ČEZ se Kolín zařadí mezi lokality běžně vy-
užívané příznivci této ekologické formy dopravy,“ věří starosta 
Kolína Michael Kašpar. Instalaci dvojice rychlodobíjecích stanic 
výrazně urychlil aktivní přístup města Kolín, které poskytlo spo-
lečnosti ČEZ pozemky a maximální součinnost se záměrem, uza-
víráním smluv a koordinaci při samotné výstavbě. 

 „Z pozice největší energetiky cítíme spoluodpovědnost za rozvoj 
elektromobility, který chceme podpořit především výstavbou ro-
bustní rychlodobíjecí infrastruktury umožňující rychlý pohyb mezi 
městy. Těší nás, že město Kolín vyšlo vstříc naší snaze vybu-
dovat jednu z dobíjecích lokalit. Do pěti let pak cílíme na ztroj-
násobení celkového výkonu stanic v naší síti až na 50 tisíc kW. 

Zaměřovat se budeme jak na další pokrývání ‚bílých míst‘ po ce-
lé republice, tak na lokality, kde je možnost navyšování počtu 
i výkonu stojanů. Jen takové totiž dnes ve vytíženějších místech 
zvládnou pokrýt dynamicky rostoucí poptávku po veřejném dobí-
jení,“ říká Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie 
ČEZ. 

Skupina ČEZ dnes ve středních Čechách provozuje více než 
40 veřejných dobíjecích stanic. V samotném Kolíně byla první 
rychlodobíjecí stanice ČEZ zprovozněna ve spolupráci s řetěz-
cem Kaufland. V přípravě jsou v dohledné době stanice v dalších 
lokalitách.  

Nebát se do kopců 

Řidiči elektromobilů by se ale neměli zdržovat jen v nížině. Proč 
bezemisnímu autu nedopřát, aby se podívalo i na hory a v klidu 
i tady doplnilo energii od ČEZ na další cestu? A pokud je přístup 
samosprávy takový jako na Božím Daru nebo v Horní Bečvě, 
nemusí to trvat roky. 

V Božím Daru je nyní v provozu nejvýše položená veřejná rychlo-
dobíjecí stanice pro elektromobily v celé České republice, a to 
hned se dvěma stojany! Takový vánoční dárek dostali loni e-mo-
toristé od Skupiny ČEZ. Stojany ABB byly nainstalovány ve spo-
lupráci s městem v nadmořské výšce 1 020 metrů. Tím padl do-
savadní primát rychlodobíjecího stojanu v šumavských Kašper-
ských Horách, který se nachází už „jen“ 758 metrů nad mořem. 

Nejnovější rychlodobíjecí stanice je umístěná v těsném soused-
ství hraničního přechodu Boží Dar – Kurort Oberwiesenthal. Řidi-
či mohou během dobíjení využít zázemí blízké čerpací stanice 
OMV, případně se vydat na první procházku po tomto krušnohor-
ském městě. 

„Boží Dar je významnou jak zimní, tak i letní turistickou destinací 
Krušných hor. Je cílem návštěvníků nejen z celého Česka, ale 
i ze zahraničí, hlavně sousedního Saska. Rychlodobíjecí stanice 
pro elektromobily je proto pro nás další službou, kterou jim 
ve spolupráci se Skupinou ČEZ můžeme nabídnout. Navíc určitě 
v rámci propagace našeho horského města bude zajímavý fakt, 
že stanice má hned dva stojany, takže umožňuje dobíjet hned 
čtyři e-vozy, a pochopitelně i to, že je momentálně nejvýše polo-
ženou v České republice. Díky ní se může zvýšit i bezemisní do-
prava do nejvíce frekventované části Krušných hor, což zase pro-
spěje životnímu prostředí,“ pochvaluje si novinku Jan Horník, 
starosta Božího Daru. 

„Kromě velkých měst a hlavních tahů systematicky pokrýváme 
dobíjecí infrastrukturou i lokality se zajímavým potenciálem, na-
příklad v turisticky exponovaných oblastech. Věříme, že právě 
tímto způsobem přesvědčíme zájemce o pořízení elektrických 
aut, že svým novým vozem mohou bez obav cestovat skutečně 
po celém území České republiky,“ doplňuje Tomáš Chmelík, ma-
nažer útvaru čisté technologie ČEZ. 

A rychle na druhý konec republiky. Cestování elektromobilem 
po  Zlínském kraji, na Slovensko  nebo za poznáváním Beskyd je 

Dvě generace čerpacích stanic vedle sebe: 

pumpa a elektrodobíječky Boží Dar  

Kolín              Zahájení provozu dobíjecí stanice 

https://www.elektromobilita.cz/
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zase o něco jednodušší díky dvojici nových veřejných rychlodo-
bíjecích stanic zprovozněných v Horní Bečvě přímo za zády kos-
telíku malebného horského střediska. „Věříme v udržitelnou bu-
doucnost, a proto vedle projektů energetických úspor realizo-
vaných v minulosti na některých obecních objektech vidíme velký 
potenciál i v podpoře čisté mobility. Rádi u nás přivítáme řidiče 
elektrických aut při jejich cestách přes Beskydy nebo za rekre-
ací,“ říká Rudolf Bernát, starosta obce Horní Bečva. 

U velkého třesku v Písku 

Pozadu nezůstává ani ekologizace veřejné dopravy. Městská 
hromadná doprava v Písku nedávno kompletně přešla na elek-
trický pohon. Pětice nových elektrobusů má zázemí v areálu 
o sedmi dobíjecích stanicích, který dodala na klíč společnost 
ČEZ ESCO. Obnovou vozového parku MHD naplňuje město 
na řece Otavě svou strategii Smart Písek. ČEZ v Písku podporuje 
již delší dobu také individuální elektromobilitu, provozuje zde cel-
kem tři rychlodobíjecí stanice. 

Společnost ČSAD Autobusy České Budějovice provozující MHD 
v Písku si vybrala ČEZ ESCO k realizaci areálu dobíjecího záze-
mí pro flotilu pěti nových elektrobusů typu SOR EBN 11 a EBN 8. 
Doplňování energie v akumulátorech nových e-busů zajišťuje 
stejný počet dobíjecích stanic o výkonu 44 kW a také dva ultra-
rychlé stojany s výkonem až 170 kW. 

„Písek se posunuje mezi města s ekologickou veřejnou dopravou 
pro 21. století. Nová flotila elektrobusů je jednoznačně šetrnější 
k přírodě a městu přinese i výrazné provozní úspory. Věříme, že 
ekologické vozy ocení písecká veřejnost i návštěvníci města,“ 
říká Eva Vanžurová, starostka Písku. 

Zatímco pětice standardních stanic zajišťuje především noční do-
bíjení a balancování trakčních baterií, pro podporu vyššího denní-
ho nájezdu slouží dvě rychlodobíjecí stanice. Ty zvládnou dobít 
elektrobusy během jedné až dvou hodin na kapacitu postačující 
k dokončení turnusového oběhu. Součástí řešení z dílny ČEZ 
ESCO je také nově vybudovaná trafo-
stanice připojená k distribuční síti vyso-
kého napětí, která celý areál napájí. Kon-
trakt je realizován na klíč formou garan-
tované služby po dobu 5 let. 

„Služby ČEZ ESCO pro bezemisní hro-
madnou dopravu vnímám jako důležitou 
součást rozvoje měst a praktické naplňo-
vání konceptu smart řešení. V Písku již 
ČEZ ESCO dlouhodobě působí v rámci 
úspěšného projektu energetických úspor 
formou EPC, rádi tak přidáváme další ‚díl‘ 
do mozaiky čistého a příjemného města 
pro život. Vedle technologie k napájení 
a kompletních servisních služeb pro sed-
mičku dobíjecích stanic zajišťujeme také 
osvětlení části areálu,“ doplňuje za ČEZ 
ESCO generální ředitel Kamil Čermák. 

ČEZ v jihočeském regionu buduje také in-
frastrukturu nutnou pro rozvoj elektromo-
bilů. Aktuálně zde funguje 10 veřejných 
rychlodobíjecích stanic. Vedle tří stojanů 

umístěných v krajské metropoli Českých Budějovicích je stejný 
počet stanic právě v Písku a po jedné v Třeboni, Soběslavi, Pra-
chaticích a Vimperku. 

Chytrá města objevují elektromobily 

Města zdaleka nečekají, až k nim elektromobilita dorazí, snaží se 
naopak jít jí naproti. Vysoké Mýto ve spolupráci s Pardubickým 
krajem a spolkem Čistá mobilita představilo loni strategii přecho-
du k moderní nízkoemisní energetice. Elektromobil s dobíjecí 
stanicí, tepelná čerpadla, střešní fotovoltaiky. Ve Vysokém Mýtě 
mohli hosté a návštěvníci nejen vidět, ale i zažít prezentace kom-
plexních technických možností řešení čisté mobility, energetic-
kých úspor a ukázky modelů fungování tzv. smart city – chytrých 
měst. Představení strategie se účastnili hosté v čele s hejt-
manem Pardubického kraje Martinem Netolickým. 

„Elektromobily se postupně těší větší oblibě také u nás, avšak 
samozřejmě stále nejsme tak daleko, jako například v Norsku. 
Velmi zajímavé jsou koncepty elektrovozidel komunálních slu-
žeb, což by pro města mohlo znamenat značnou finanční úsporu. 
Pro běžné využití civilních elektromobilů je nutné z centrální úrov-
ně vybudovat dostatečně kapacitní síť dobíjecích stanic. V rámci 
areálu našich nemocnic něco podobného připravujeme,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. 

Součástí programu byl také odborný seminář zaměřený na do-
tační politiku čisté mobility pro veřejnou a firemní sféru a seminář 
společnosti ČEZ ESCO věnovaný energetickým úsporám, chytré 
lokální energetice a elektromobilitě. Poštovní pobočka ve Vyso-
kém Mýtě byla současně místem symbolického startu pilotního 
projektu „ozelenění“ České pošty. 

Posledním příkladem je Havířov, kde zaměstnanci Městského 
úřadu budou moci při svých služebních cestách využívat dvou 
elektromobilů Hyundai IONIQ. Tříletý pronájem těchto vozů zajis-
tila na základě vítězství ve výběrovém řízení města společnost 
ČEZ ESCO. 

„Nástup alternativních pohonů ve veřejné i individuální dopravě je 
celoevropským trendem a my touto cestou rádi pomůžeme další-
mu rozvoji. V dopravních prostředcích na elektrický pohon vidíme 
velkou budoucnost pro naše město i region, kde je boj o čistší 
ovzduší každodenním velkým tématem. Rychlý technologický vý-
voj, klesající pořizovací náklady a zahušťování sítě dobíjecích 
stanic jsou dostatečnou garancí, že elektromobily jsou už dnes 
smysluplnou alternativou ke klasickým vozidlům. Naši zaměst-
nanci elektrická auta využijí pro cesty za služebními povinnostmi 
zejména po městě, ale i v širším okolí,“ řekl primátor Havířova 
Josef Bělica. 

 

ČEZ 

Foto © ČEZ 

Další informace: www.cez.cz  

Horní Bečva 

Písek                                                  Flotila píseckých elektrobusů 

http://www.cez.cz/
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Elektromobilita nejsou jen elektromobily
Pod pojmem elektromobilita si většina lidí představí především osobní 
elektromobil. Během naší konzultační a redakční práce jsme se 
nicméně setkali s mnoha dalšími zajímavými využitími elektrického 
pohonu ve službách měst. Ukážeme si je na několika příkladech spolu 
s tím, na co je potřeba dát pozor při zavádění elektromobility. 

Nejprve proč elektricky  

Každý elektromobil má svůj komín v elektrárně – to je nejčastější 
argument odpůrců elektromobility. Jak je to ale doopravdy? 

Pro elektrická vozidla je charakteristický lokálně bezemisní 
provoz a uhlíková stopa odpovídající energetickému mixu dané 
země. V českých podmínkách činí přibližně 60 % uhlíkové stopy 
vozidel na spalovací motor. Do roku 2040, kdy je plánován úplný 
odklon od uhelné energetiky, by její hodnota měla dále klesat. 

Další jejich předností je téměř nehlučný motor. To se projeví 
při stání, rozjezdech a nízkých rychlostech, kdy má motor vý-
znamný podíl na celkovém hluku vozidla. Při vyšších rychlostech 
začnou převládat ostatní zvuky, zejména hluk pneumatik.  

Lokální emise a hluk motoru při stání a nízkých rychlostech jsou 
problémy, které trápí zvláště obyvatele v městském prostředí. 
Odtud plyne, že právě zde bude přínos elektrických vozidel 
pro obyvatele nejpatrnější.  

Příklad první: policejní elektroskútr  

Blatná je město uprostřed jihočeské přírody plné rybníků a zele-
ně, s nevelkým historickým centrem a rozsáhlejšími rekreačními 
oblastmi na předměstí. To vše musí obsáhnout městští strážníci 
při své každodenní službě. Jedna takováto rutinní objížďka před-
stavuje zhruba šest kilometrů jízdy.  V letních měsících se tato 
vzdálenost díky hlídání vzdálenějších rekreačních oblastí pro-
táhne až na trojnásobek. 

Při této službě pomáhá blatenským strážníkům dvoumístný 
elektroskútr SXT SONIX. Naložený vyvine rychlost až 70 km/h 
a na jedno nabití ujede za všech podmínek nejméně 60 km, což 
je pro denní službu stále dostačující (viz foto – poznámka: 
na něm jedoucí vrchní strážník je postavy mohutné, a patřičně ro-
bustní policejní skútr tak na fotografii působí nepatřičně křehce).   

S rychlým rozjezdem až na maximální rychlost dojede elek-
troskútr na předměstí, je-li tam právě potřeba strážníka, mnohem 
dříve než auto. Při jízdě v centru může zároveň hbitě manévrovat 
v hustém provozu.  Je-li to při výkonu služby nutné, dostane se 
elektroskútr rychle, bezpečně a bez škodlivých emisí také tam, 
kam automobil nemůže a nesmí, tedy na úzké parkové cesty ne-
bo na naučnou stezku v lese. V neposlední řadě je elektroskútr 
tichý. To může být pro policistu důležitou výhodou – občas je 
zkrátka potřeba být rychlý a přitom uniknout pozornosti sle-
dovaného. 

Stejný rozsah a charakter pojížděk jako elektroskútr by si poli-
cejní automobil nemohl dovolit nejen proto, že by na některá 
místa prostě nedojel, ale také proto, že by překročil limit kilomet-
rů, odpovídající rozpočtu  na svůj provoz. Časté studené rozjezdy 

a zastavování také brzy zničí každý automobil se spalovacím 
motorem a převodovkou. Kromě nákladů na palivo tu tak hrají 
významnou roli také náklady na údržbu a obnovu vozidla. Oproti 
klasickému skútru naopak nabízí elektrický pohon bezemisní 
a tichý chod i lepší provozní vlastnosti, a tedy lepší podmínky 
pro práci policie. 

Příklad druhý: elektrické multikáry  

V posledních letech a desetiletích se mění zvyky lidí. Zdravý ži-
votní styl je stále více láká do městských parků a lesoparků. Zde 
tráví volný čas sportem nebo prostě odpočinkem. Jenže jakýpak 
odpočinek, když za zády každou chvíli hlučí motor multikáry 
správců městské zeleně, starajících se o vyprazdňování odpad-
kových košů, zalévání, hrabání listí a další zahradnické práce, 
bez kterých se městská zeleň po celý rok neobejde. 

To vše si již dlouho dobře uvědomuje organizace Veřejná zeleň 
města Brna (VZMB), spravující celkem 77,5 hektarů parkových 
ploch v devíti lokalitách, přes 17 tisíc stromů a téměř 4 tisíce 
městských záhonů. Při své práci používá elektrické multikáry, 
kupříkladu Goupil G5 (viz foto nahoře). Jeho baterie mu umožňují 
ujet na jedno nabití i hodně přes 100 km. S denně najetými 
cca 50 kilometry se tak u VZMB nemusí dobíjet každý den.  

Služba u VZMB není pro lehký užitkový automobil nijak jedno-
duchá. Kromě parkových cestiček si musí poradit i s kopcovitým 
lesním terénem a křivolakými cestičkami. A právě zde ukazuje 
elektrický pohon své provozní přednosti, především snadný roz-
jezd v kopci a obratné manévrování.  

Ačkoli u elektrické multikáry, stejně jako u většiny elektrických 
vozidel, nepokryjí nižší provozní náklady zvýšenou investici, vy-
platil se městu jejich nákup především kvůli příjemnému prostředí 
pro občany i lepším provozním vlastnostem. Dotace z veřejných 
zdrojů (cca 10 – 20 % investice) byla spíše takříkajíc „na přilep-
šenou“.  

Elektrické multikáry užívají i další města, například již zmíněná 
Blatná. Užitkový elektromobil Alké slouží zdejším technickým 
službám na svoz odpadu a na různé popojížďky, jako je údržba 
dopravního značení apod.  

Není těžké si představit úlevu občanů, jimž tyto služby s elek-
trickým pohonem již neruší ranní spánek či polední siestu, ani ne-
kouří přímo pod nosík nejmenším občánkům.   

Příklad třetí: elektrobusy  

Evropská města, především v reakci na své klimatické závazky, 
postupně elektrifikují své autobusové parky MHD ve velkých 
sériích čítajících desítky i stovky elektrobusů. V ČR jich dnes 
jezdí něco přes sto. Elektrobusy využívají v současné době dvě 
základní koncepce podle dojezdu na jedno nabití baterií:  

„Noční elektrobus“ se dobíjí jednou denně po dobu několika 
hodin ze zásuvky. Kapacita jeho baterií je dostačující na jednu 
směnu, pokud při ní najezdí (podle místních podmínek a spotřeby 
pomocných zařízení) ne více než cca 160 – 190 km.  

Průběžně dobíjený elektrobus zpravidla kombinuje noční 
pomalé dobíjení ze zásuvky (ne však tak dlouho jako u „nočního“ 
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elektrobusu) a automatizované rychlé dobíjení na trase vysokými 
výkony z nabíjecí konzole po dobu několika jednotek minut. Reál-
ný dojezd na jedno rychlé nabití činí řádově několik desítek km, 
denní provoz tímto systémem je prakticky neomezený.  

U elektrobusů je velmi důležitá volba standardizovaného řešení. 
Ukažme si to na příkladech. 

Dopravní podnik Ostrava provozuje od roku 2018 v rámci svého 
parku elektrobusů také dva průběžně dobíjené elektrobusy. 
K nabíjení je používán „reverzní pantograf“ pro tzv. čtyřpólové 
dobíjení (dva silové póly, zemnicí pól a řídicí pól) evropského 
standardu OppCharge, viz foto vpravo. Dodavatelem byla Ekova 
Electric spolu s nizozemským výrobcem nabíjecích stanic Heliox.  

V březnu 2021 zvítězil v soutěži na rozšíření systému průběžně 
dobíjených elektrobusů polský Solaris, který dodá 24 vozidel 
a spolu s nimi nabíjecí stanice od společnosti Siemens. Vidíme 
zde, jak standardizace brání uzamčení zákazníka, tedy jeho zá-
vislosti na jednom dodavateli vozidel nebo nabíjecích stanic. 

Dopravní podnik města Hradce Králové provozuje od roku 
2019 dvacet průběžně dobíjených elektrobusů od firmy SOR. 
K průběžnému rychlodobíjení používají systém s pětipólovou 
střešní konzolí (pátý pól je naváděcí) od firmy EC Engineering. 
Toto řešení je velmi nestandardní a tato nestandardnost se týká 
nejen nabíjecí konzole, ale také dalšího vybavení vozidla. Dá se 
tedy čekat, že většina světových výrobců elektrobusů touto neob-
vyklou cestou nepůjde, čímž je provozovatel vydán na milost 
a nemilost jednomu dodavateli.  

Rizikem uzamčení zákazníka se tento dopravce nezabýval. Výběr 
nabíjecí technologie byl ponechán výhradně na vybraném doda-
vateli vozidel. Rozhodující byla nejnižší cena celé dodávky. 

Podobně jako u standardizace rychlodobíjení je to se standardi-
zací dobíjení ze zásuvek. V ČR se lze setkat se zásuvkami stan-
dardu CCS/Combo 2, doporučovaným i ze strany Evropské komi-
se, stejně jako s nestandardními zásuvkami. Příkladem prvního 
řešení jsou elektrobusy v Trutnově, příkladem toho druhého 
elektrobusy v Písku. Dopad nestandardního řešení na uzamčení 
zákazníka je stejný jako u rychlodobíjení.  

Příklad čtvrtý: autonomní elektrický minibus  

Bad Birnbach jsou malé bavorské lázně zaměřené na léčbu 
pohybového ústrojí, a tedy plné hostů, jimž pohyb dělá problémy. 
Dá se sem dojet vlakem, ale nádraží je od vlastního lázeňského 
centra vzdálené cca dva kilometry po veřejných silnicích a po-
strádalo kvalitní napojení městskou dopravou. Německé dráhy 
(DB) se v rámci testování inovativních dopravních technologií roz-
hodly zavést mezi nádražím a centrem města pravidelnou linku 
provozovanou dvěma autonomními, tedy plně automatickými, 
elektrickými minibusy.  

Zvolen byl osvědčený typ EasyMile EZ10 druhé generace 
od francouzského výrobce Ligier (viz foto níže), který již slouží 
v mnoha městech v rámci obdobných projektů. Uveze šest se-
dících, s dostatkem místa pro vozíčkáře nebo kočárek a s výsuv-
nou rampou v podlaze dveří pro přepravu málo pohyblivých ces-
tujících. Baterie vystačí na 14 hodin provozu. 

Po určené trati se minibus bezpečně pohybuje rychlostí kolem 
15 km/h (pohon umožňuje až 40 km/h) pomocí nezávislých řídi-
cích systémů: Poloha vozidla je určena kombinací optických a la-
serových senzorů a GPS, což umožňuje hladký provoz bez ohle-
du na omezení na silnici, momentální viditelnost nebo povětrnost-
ní podmínky. Vozidlo je také vybaveno senzory detekujícími sta-
tické nebo pohybující se objekty a podle toho přizpůsobí svoji 
rychlost a dráhu tak, aby se jim bezpečně vyhnulo. Bezpečnost 
provozu je podporována i konstrukcí minibusu, při níž se dbá 
na výbornou manévrovatelnost a stabilitu za všech povětrnost-
ních podmínek.  

Provozu autonomního minibusu napomáhá také dopravní telema-
tika na silnici od nádraží. Jakmile dopravní kamera zaznamená 
elektrobus, velká digitální dopravní značka upozorní na autonom-
ní elektrobus a sníží nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h. 

Minibusy jsou doprovázeny průvodcem, jehož úkolem je předev-
ším pomáhat cestujícím a také podávat zprávy o fungování řídi-
cích systémů. Na začátku směny průvodce vyveze minibus 
„ručně“ pomocí řídicího displeje z garáže na přesně určené místo, 
kde jeho polohu zachytí GPS. Dál převezme řízení automat 
a průvodce do něj fakticky nezasahuje. 

Tyto autonomní minibusy nejsou pouhou „velkou hračkou pro vel-
ké kluky“. Jako u většiny obdobných projektů, jichž jsou nyní 
po světě již desítky, se zde zkouší využití automatických elektric-
kých minibusů jako „třetího druhu“ dopravy, vyplňujícího mezeru 
mezi individuálním motorismem a velkokapacitní hromadnou do-
pravou. Výzvou je stárnutí obyvatelstva ve městech, zajištění 
kvalitních životních podmínek i pro obyvatele s omezením pohybu 
a zároveň rostoucí důraz na bezpečnost provozu – jak známo, 
nejrizikovějším faktorem je stále člověk. Dalším aspektem je 
ekonomika a ekologie – i pro malé vozidlo je třeba platit řidiče 
a elektrický pohon šetří životní prostředí. 

Shrnutí  
Na uvedených příkladech vidíme, jak široké spektrum uplatnění 
má elektrický pohon vozidel u měst a městských služeb – nejen 
tedy „ukázkové“ elektromobily pro zaměstnance radnice.  

Základem účelného využití je rozumět přínosům elektrického po-
honu v různých oblastech městských služeb a městského života. 
Odtud je pak třeba začít otázkou „k čemu je to dobré“, nikoli 
nápadem „pořiďme si taky elektromobil, i jiní ho mají“.  

Neméně důležité je zasadit využívání elektrické dopravy do stra-
tegie města a městské mobility, tak aby její přínosy jasně pod-
porovaly stanovené cíle v oblasti kvality života ve městě či obci. 
V té souvislosti je třeba kalkulovat s tím, že nic není zadarmo, 
a zvýšené náklady elektromobility jasně položit proti vyčísleným 
přínosům v oblasti kvality života. Bude tak zřejmá společenská 
hodnota elektromobility, kterou město zaplatí.  

V neposlední řadě je žádoucí využívat standardizovaná řešení, 
a nevydat se tak napospas jednomu dodavateli.  

Jakub Slavík, www.smartcityvpraxi.cz 

Foto © Smartcityvpraxi.cz  
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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. 

 


