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 • Zázemí v dopravě, energetice, manažerském poradenství a 
vzdělávání manažerů (včetně čtyř odborných publikací 
zaměřených na manažerské vzdělávání techniků, řízení 
veřejných služeb a koncept smart city) 

• Konzultační a vzdělávací služby pro městskou mobilitu a smart 
city „na obou stranách stolu“ vč. aktualizace „oficiální“ 
metodiky smart city – MMR ČR 2018 

• Uživatelé našich odborných služeb pro smart 
city a mobilitu: municipality, dopravci, 
ministerstva 

• Manažerské poradenství pro strategické 
řízení podniků 

• Portály www.smartcityvpraxi.cz a 
www.proelektrotechniky.cz  

• Konference (program 2020) 

‒ Smart city v praxi V (Brno) 

‒ Smart city FOR-ARCH (Praha)   

‒ Elektrické autobusy pro město IX 
 

http://www.smartcityvpraxi.cz/o_nas.php
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference8.php
http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_24.php


Beze změn: základní vymezení elektrických 
autobusů 

• Elektrické autobusy (ve smyslu projektu ZeEUS) – autobusy  
– s elektrickým motorem jako hlavním zdrojem pohonu  
– s provozem zcela nebo částečně nezávislým na trolejovém vedení 

• Hlavní vývojové trendy 
– čistě bateriové elektrobusy 
– plug-in hybridní autobusy (dobíjené zvenčí) 
– palivočlánkové autobusy (vždy také s bateriemi) 
– parciální/bateriové trolejbusy  

• Mimo hlavní sledované trendy  
elektrických autobusů zůstávají  
– trolejbusy bez vl. zdroje  – provozní omezení,  

ekonomicky málo efektivní 
– trolejbusy s dieselem – velmi neekologický nezávislý provoz  

• Diesel-hybridní autobusy (dobíjené rekuperací a motorem) –– 
oživení zájmu jako o lepší alternativu k dieselu i k CNG 
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Hlavní trendy v technologii elektrických 
autobusů (1) • Elektrobusy 

– evropský a domácí trh poptává „noční“ i průběžně dobíjené 
elektrobusy – žádná z těchto koncepcí není „jedině správná“ 

– kloubové 18/19m elektrobusy – již sériově nabízený produkt na 
konkurenčním trhu (Volvo: objednáno 157 průběžně dobíjených  
kloubových e-busů pro Göteborg)  

– energetická infrastruktura pro uzemněné 
průběžně dobíjení e-busů 
• na vstupu vždy AC (stabilita napětí) 
• většinou připojeny k veřejné AC síti, ale lze i  

k DC síti dopravce  
– připojení k AC části měnírny (patří-li dopravci);  

příklad: Ostrava 
– připojení k DC části s galvanickým oddělením  

(stabilizace vstupního napětí); příklad: Krakov 

– větší parky vozidel  
• nároky na energetickou infrastrukturu dopravce 
• lze částečně zmírnit pomocí ICT 
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Hlavní trendy v technologii elektrických 
autobusů (2)  

• Průběžné dobíjení elektrobusů – statické 
– jednoznačně převládá kontaktní uzemněné rychlé dobíjení s vysokou 

mírou technické standardizace, vedené tlakem na ekonomiku provozu 
• rychlé nabíjení řádově v minutách – minimalizace pobytu 
• standardizace = prevence uzamčení zákazníka, nižší pořizovací cena 
• automatické – komunikace M2M mezi vozidlem a nabíjecím stojanem 

– riziko ve fázi zprovoznění třeba ošetřit – jeden finální dodavatel odpovědný za celý 
systém 

– diverzifikace dodavatelů možná, jakmile systém funguje 

• v ČR sleduje tento trend Ostrava a hodlá  
zkoušet také Praha 

– stranou hlavního proudu  
• dvoupólové kontaktní dobíjení z troleje 

– problém: dlouhé prostoje při nabíjení  
dané konstrukcí troleje 

– vhodné spíše pro parciální trolejbusy 

• ve světě rozmanitá další individuální řešení  
pro kontaktní dobíjení; i zde snaha nabízet 
také standardizovaná řešení  
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Dvě nejužívanější řešení pro čtyřpólové průběžné dobíjení 
     
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
              standard OppCharge                       vžitý výraz „pantograf systému Schunk“  

Terminologický problém: zavádějící pojem „pantograf“ nebo název výrobce – oficiálně: 
– „infrastructure mounted Automated Connection Device (ACD)“ – nazýváme „reverzní  
    pantograf evropského standardu OppCharge“ 
– „roof mounted Automated Connection Device (ACD)“   – nazýváme „standardizovaná  
    čtyřpólová střešní dobíjecí konzole“  
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Hlavní trendy v technologii elektrických 
autobusů (3)  



• Spodní odběr při nabíjení e-busů  
– indukční dobíjení se omezuje jen  

na několik projektů 

– kontaktní spodní odběr – Alstom SRS 
• pro zastávky i pro depa 

• nemá estetické dopady (stejně jako 
indukční), nemá problém s odvodem tepla 
(stejně jako svrchní kontaktní 
rychlodobíjení) 

• od prosince 2018 funguje na tramvajích  
v Nice 

• na e-busech poprvé testován v Malaze  
od září 2019 (e-bus Linkker) 

• slibuje úspory investičních i provozních 
nákladů 

• usiluje o standardizaci 
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Hlavní trendy v technologii elektrických 
autobusů (4)  

Foto © Alstom  



Hlavní trendy v technologii elektrických 
autobusů (5)  • Parciální trolejbusy – dobíjení za jízdy (IMC) 

– bateriové zásobníky u trolejbusů spíše pravidlem než výjimkou – významně snižují 
provozní zranitelnost trolejbusů 

– konstrukce: „elektrobus  IMC“ místo trolejbusu s dvojitou izolací – méně nákladné 
– snaha prodloužit nezávislý dojezd 
– blíže viz přednáška Politechniky Gdańske 

• Diesel-hybridní autobusy 
– superkapacitory místo baterií 
– snaha prodloužit elektrický dojezd 

• Palivočlánkové autobusy 
– noví výrobci autobusů na trhu  
– projekty JIVE a JIVE 2 v realizaci  – přibylo cca 70 nových e-busů, včetně patrových 
– Bus of the Year na Busworld 2019: 18m palivočlánkový autobus Van Hool  

• Lepší bezpečnost v provozu  
– radarové systémy CMS (Collision Mitigation System) – z dálkových autobusů na 

městské e-busy  
• automatické zpomalování 
• náročné na kalibraci pro bezpečné fungování v městském provozu 

– kamerové systémy s varovným signálem v případě nebezpečí  

• Zefektivnění provozu – testy autonomního pojíždění v garážích (Volvo, 2019) 
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Hlavní trendy v technologii elektrických 
autobusů (6)  

• Baterie jako hlavní zásobník energie 
– vývoj, revoluce zatím ne… 
– tradiční: lithium-iontové popř. jiné (např. NMC): dojezd cca 160 – 180 km 
– nově: s pevným elektrolytem („solid state“, různé  

složení); dojezd údajně přes 250 km, neodzkoušené  
– životnost v řádech tisíců nabíjecích cyklů  

• nutno měnit během života vozidla  
• velký výdaj s nejistým načasováním 

• Superkapacitory jako hlavní zásobník  
energie 
– reálný dojezd na jedno nabití zpravidla  cca 20 – 30 km  
– často pouze průběžné nabíjení na trase v řádu minut (plný superkapacitor z poslední 

zastávky stačí pro dojezd do depa a zpět na linku) 
– životnost řádově ve statisících nabíjecích cyklů – netřeba měnit během života vozidla 

• Vodík jako zdroj energie 
– Palivové články – vždy také s bateriemi, dojezd srovnatelný se spalovacím motorem 
– žádný další projekt spalování vodíku v zážehových motorech – velmi neekonomické 
– sériová technologie PEM článků pro těžká vozidla (především Ballard)  
– velké investice do vývoje a testování ve velkém rozsahu – veřejné i soukromé zdroje  
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Zdánlivě nesouvisející odbočka od tématu 

• Energetická náročnost budov  
– celková dodaná energie vs. neobnovitelná 

primární energie 
– srovnatelné bytové domy: dům používající 

elektřinu ze 100 % je 2,5krát náročnější na 
neobnovitelné primární zdroje než dům 
používající elektřinu pouze k svícení + 
drobné spotřebiče (ostatní plyn)   

• Pomocná zařízení – HVAC, pomocné 
pohony, osvětlení aj. 

– trh: „vše elektricky = vše ekologicky“ …? 
• nároky elektrického vytápění na primární 

neobnovitelné zdroje elektřiny – lokální 
emise vs. uhlíková stopa 

• vliv netrakční spotřeby na dojezd vozidla  

– výzva pro konstruktéry elektrobusů a jejich 
vybavení 
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Ekologické vlivy a „bezuhlíkový“ politický 
tlak  
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Uhlíkové emise CO2 ekvivalent

Pohon g/km % dieselu

Diesel Euro 5, Euro 6 1000 100%

CNG 1000 100%

Diesel-hybrid 700 70%

Elektrobus 500 50%

(Zdroj: metodika IROP, vlastní propočty)

(Zdroj: CIVITAS Policy Note Clean buses for your city)

Požadavek směrnice EP 2019/1161

Období Podíl nízkoemisních

2021-2025 41%

2026-2030 60%

Podíl nízkoemisních vozidel z 

nově nakupovaných autobusů 

ve veřejných zakázkách celkem

Lokální emise 

g/km

Výchozí hodnota 

diesel Euro 0

Diesel 

Euro 0

Diesel 

Euro 1

Diesel 

Euro 2

Diesel 

Euro 3

Diesel 

Euro 4

Diesel 

Euro 5

Diesel 

Euro 6
CNG

Diesel E6-

hybrid Elektřina

NOx cca 18 g/km 100,0% 55,6% 48,6% 34,7% 24,3% 13,9% 3,2% 8,3% 2,2% 0

PM10 cca 6 g/km 100,0% 72,3% 40,4% 31,9% 6,4% 6,4% 2,1% 2,2% 1,5% 0

SO2 cca 0,02 – 0,03 g/km 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,9% 70,0% 0
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Evropský trh: výhledy se různí,  
ale ne příliš (1)  

Předpokládaný vývoj struktury autobusů v Evropě – výhled 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 



Evropský trh: výhledy se různí,  
ale ne příliš (2)  
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(Zdroj: Solaris Bus & Coach, 2019) 

Předpokládaný vývoj struktury autobusů v Evropě – výhled 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 



Evropský trh: hlavní hráči  
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(Zdroj: Solaris Bus & Coach, 2019) 

• Různé zdroje – různé pořadí 
– „souběh značek“ (Škoda pod značkou Solaris) 
– různé okamžiky zahrnutí do statistik (objednávka/dodání/zahájení provozu) 

 
 
 

 
 
 

Hlavní dodavatelé elektrobusů na evropském trhu 

 
BYD dominantní i na 
ostatních trzích – zvl. 

Asie, Jižní Amerika  



Trendy v obchodních modelech e-busů    
• Ekonomika provozu e-busů – shrnuto 

– navzdory rostoucímu počtu vozidel jejich ceny významně neklesají – nižší 
TCO než diesel jsou stále spíše výhled než realita 

– ceny e-busů různých výrobců víceméně srovnatelné, liší se podle 
konfigurace vozidla 

– problém: cena záložních baterií a načasování jejich pořízení 

• Výsledek: od řízení investic k řízení celoživotních nákladů –  
koncept „elektrobus jako služba“ 
– pořízení + full service údržba  

(vč. baterií) za měsíční poplatek  
zohledňující disponibilitu  
– přenášení rizik spolehlivosti  
na dodavatele  

– možnost zapojení dílen dopravců  
jako subdodavatelů 

• Obchodní modely s přenesením rizika  
disponibility na dodavatele se stávají  
důležitým konkurenčním faktorem 
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Financování elektrických autobusů   
• Západní Evropa: 

– velmi rozmanitá struktura financování 
– převládají spíše dotace, především  

• spolufinancování pilotních projektů 
• financování rozdílů mezi investičními náklady bezemisních vozidel včetně 

infrastruktury a srovnatelných emisních vozidel 
• fixní finanční pobídky pro pořízení bezemisních vozidel 

– projekty e-busů nezřídka financovány pouze městem nebo samotným 
dopravcem  

• Poznámka k dosavadnímu využívání ESIF:  
– Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) – maximální možná úroveň 

podpory: 40 % vícenákladů, vyšší úroveň možná až po předchozí notifikaci  
– notifikační proces: rozhoduje více ochrana  

životního prostředí nebo vyjednávací  
síla …??? 
• ČR: 85 %, dotovány plně elektrické pohony  

a CNG, diesely včetně hybridů údajně tabu   
• Polsko (Malopolské vojvodství): 69 %,  

dotovány plně elektrické pohony,  
diesel-hybridní a „čisté“ diesely 
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Ekologie nebo vyjednávací síla…?   
• Škoda-Sentinel 

– významné socioekonomické přínosy: 
• velmi tichý provoz – snížení hladiny hluku ve městě 
• výborné brzdné vlastnosti – snížení rizika dopravních nehod v městském 

provozu 

– významné finanční  
přínosy:  
třikrát nižší náklady  
na tunokilometr  
oproti vznětovým  
a zážehovým motorům 

– 5 kg uhlí + 30 l vody 
/1 km jízdy 

• Spolufinancovala by  
EU při dostatečné  
vyjednávací síle  
členské země…?   
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Foto © Technické muzeum v Brně  



Elektrobusy v ČR  
• Dnes celkem téměř 100 e-busů ve více než 20 

lokalitách – jednotky i desítky vozidel  
– „elektrifikované“ městské dopravní podniky vs. 

ostatní „soukromí“ dopravci: cca 50/50 
– „soukromí“ dopravci – mírná převaha, pouze 

zásuvkové nabíjení 
– městské DP – větší parky e-busů, zásuvky i různé 

další technologie průběžného dobíjení 
– podíl e-busů stále nepatrný 

• Výrobci: dominuje SOR (64 %) a Škoda (převážně 
karoserie Solaris, 27 %) 

• Nedobré image českého trhu – ČR někdy vnímána 
jako „Škoda-land“ nebo „SOR-land“ 

• Přesto patrné snahy ostatních výrobců  
o rozvoj českého trhu – reagují na průzkumy 
dodavatelského trhu 

• V přístupu k českému trhu hrají roli také 
– servisní základna v ČR 
– váha českého trhu u mateřské společnosti 
– osobní přístup českého zastoupení  
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Český trh s elektrobusy (říjen 2019) *)

Dopravci

E-busy v 

provozu

Městské dopravní podniky

DP České Budějovice 11

DP Hradec králové 23

DP Olomouc 1

DP Ostrava 10

DP Praha 2

Celkem dopravní podniky 47

Podíl e-busů na 

autobusech městských DP 2%

Ostatní dopravci

3ČSAD 12

Arriva (celkem v ČR) 31

 - největší park: Třinec 10

 - průměrná velikost parku 3

CDS Náchod 2

ČSAD Uherské Hradiště 2

ČSAD Liberec 1

KAD Vrchlabí 2

Celkem ostatní dopravci 50

Celkem elektrobusy v ČR 97

*) z veřejně dostupných zdrojů



Plíživé problémy a výzvy do budoucna (1)  
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• Parky elektrobusů začnou dožívat  
(první e-busy v Ostravě z let 2010 – 2011) 

• Prozatím až fatalistická závislost a evropských  
dotacích, budoucnost nejistá (viz přednáška  
MMR ČR) 

• Odvrácená strana vysokých dotací (e-bus fakticky  
i za méně než polovinu ceny dieselu): 
– neřeší se příliš efektivita provozu  e-busů  (příklad:  

20 min. průběžného nabíjení na 1 h jízdy) 
– drahá individuální řešení – 9m e-midibus v ČR  

za stejnou cenu jako plně vybavený 12m elektrobus v Západní Evropě 
– neřeší se dopad neodepisované dotované části majetku na jeho budoucí obnovu   

• Racionálnější přístup lze sledovat u tzv. soukromých dopravců (ne vždy) 
• Nicméně:  

– tlak na ozdravění městského prostředí i klimatické závazky ČR vedou k zájmu měst o 
nějakou formu „ekologické“ MHD 

– z lepšího do horšího se nikomu nechce, ani voličům  
– zájem finančního sektoru i na českém trhu 
– situace nejspíš donutí města řešit ekologickou MHD s evropskými dotacemi i bez nich 

 
 
 



Plíživé problémy a výzvy do budoucna (2)   
• Elektrické autobusy, 

související zařízení a nové 
obchodní modely 
– nový trh přitahuje nové  

i známé firmy s novými  
produkty  

– vznikají nová obchodní  
partnerství 

• Pozor na nelogické/ 
nejednoznačné jednání  
potenciálních partnerů! 
– různé příčiny, ale  

výsledek vždy stejný:  
nejistý obchodní případ 

• Jde-li o zcela neznámou 
firmu, je dobré ji prověřit  
z nezávislých zdrojů 
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Další praktické zkušenosti konzultantů    
• „Politicky průchozí“ projekty popírající zákony fyziky nebo ekonomiky  
• Podceňování vyvolaných investic 
• „Placení poslové dobrých zpráv“ z velkých konzultačních firem podporující 

nerealistická očekávání zákazníků 
• Tvořivý český duch  

– přeceňování vlastní jedinečnosti – drahá individuální řešení, hrozba uzamčení 
zákazníka (rozdílný pohled technika a manažera) 

– příliš podrobná zadání – snaha myslet za dodavatele 
– e-bus jako zajímavý experiment, ne jako sériové vozidlo, s nímž se prostě jezdí a 

zbytek je na dodavateli 

• Městům a dopravcům doporučujeme  
– hledání obchodních modelů nezávislých na dotacích  

z ESIF 
– maximální standardizaci řešení  
– maximální přenášení rizik spolehlivosti/disponibility  

systému vozidlo-infrastruktura na dodavatele  
– dopravce nesmí být arbitrem mezi průmyslovými  
dodavateli, jejichž technologie navzájem nespolupracují 

– realistický harmonogram projektu 
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Shrnutí  

• Elektrobusy jsou ekologické, ale klasické autobusy jsou prozatím 
finančně výhodnější a provozně přizpůsobivější 

• Je nicméně tlak na ekologickou dopravu a snaha přesvědčit občany, že si 
za ni musí (přímo či nepřímo) připlatit  

• Elektrobusy od různých dodavatelů jsou přibližně stejně drahé – liší se 
podle konfigurace, případně dalších aspektů, spíše než podle výrobců 
– individuální řešení jsou vždy nákladná 
– důležitou konkurenční výhodou může být nabízený obchodní model 

• Český trh e-busů je prozatím závislý na evropských dotacích, což je do 
budoucna neudržitelné 

• Budoucnost e-busů je v integrovaných projektech a „alternativních“ 
obchodních modelech s maximálním využitím standardizovaných řešení, 
s ohledem na 
– celkem vynaložené prostředky 
– financovatelnost projektu po dobu jeho faktické životnosti 
– příležitost k dalšímu rozvoji bez uzamčení zákazníka  
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Děkuji za pozornost  
a přeji hodně úspěchů!  

Těšíme se na další setkání! 
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Napadlo Vás něco „až poté“? 
  

Kontakt: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA  
          – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy 
 Tel.     +420 323 631 119  
 E-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz  
     info@proelektrotechniky.cz  
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