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*Nejprve něco o nás 
• 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 2019) a analýzy strategií smart city pro MMR ČR (2020) 

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

• Manažerské poradenství a vzdělávání pro strategické a marketingové 
řízení podniků 

• Portály www.smartcityvpraxi.cz  a www.proelektrotechniky.cz  a jejich 
příležitostné publikace „Příběhy chytrých pomocníků“ 

• Série odborných konferencí 

• Smart city v praxi 

• Elektrické autobusy pro město  

 

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


*Hlavní trendy na trhu (1) 

  



*Hlavní trendy na trhu (2) 

  



*Hlavní trendy na trhu (3) 
• Koncepce bateriových e-busů – hlavní 

směry 

• „noční“ 

• průběžně dobíjené 4pólové 

• parciální trolejbusy/IMC 
elektrobusy 

• Ostatní způsoby dobíjení v menšině 

• Parciální trolejbusy a elektrobusy se 
doplňují (Bern: OppCharge a parciální 
trolejbusy) 

• Energetický management nabíjení v 
garážích  

• součást dodávky infrastruktury 
nebo samostatně nebo v balíčku 
s ostatním SW pro provozní řízení 

• Systémy pro dálkovou diagnostiku 

• Solid-state baterie – dojezd 200 % 
oproti NMC 

 
Schéma tradiční a solid state baterie  

© Leblogauto, převzato z nano power školy baterií  

Větší hustota energie 

- delší dojezd 

Větší bezpečnost 

Méně cyklů 

Menší odolnost proti 

vysokým výkonům 

Zvláštní provozní nároky 



*Hlavní trendy na trhu (4) 
• Vývoj technologií i v oblasti recyklace baterií 

• zaostřeno na lithium 

• Superkapacitorové e-busy 

• superkapacitory: menší hustota energie, ale 
větší odolnost  

• vhodné pouze pro průběžné dobíjení, ale 
nepotřebují infrastrukturu v garážích 

• od individuálních nabíjecích rozhraní  
ke standardizaci 

• Palivočlánkové autobusy 

• stále kompaktnější a odolnější 
palivočlánkové jednotky pro těžká vozidla 

• blízko uvedení na trh palivočlánkové 
midibusy a kloubové autobusy 

• připravují se projekty využití palivových 
článků pro pohon dálkových autobusů 

 

Palivový článek Ballard pro těžká elektrická vozidla  
Foto © Ballard Power Systems 



*Hlavní trendy na trhu (5) 

CCS/Combo 2 
ČSN EN 62196-3 
Základní vybavení 

dobíjecích stanic dle 

Směrnice EP a Rady 

2014/94/EU  
OppCharge 
SAE J3105/1 Bus-up 

SAE J3105/2 

• Standardizace nabíjecího rozhraní – nutná 
podmínka interoperability  



*Hlavní trendy na trhu (6) 

• Ekonomika bateriových e-busů 

• Ceny bateriových elektrobusů zůstávají v rozmezí  

• cca 12 – 14 mil. Kč (12m e-bus) 

• cca 15 – 23 mil. Kč (18m e-bus) 

• Životnost baterií kratší než životnost vozidel 

• bateriové kontrakty  

• promítnutí nákladů na nové baterie během životnosti vozidla 
zvýší investici v průměru o 1,5 – 2 mil. Kč/vozidlo  

• Ekonomika palivočlánkových autobusů 

• Ceny vozidel klesají a přibližují se horní hranici bateriových e-busů 

• Investiční náklady zvyšuje vodíková infrastruktura 

• Provozní náklady ovlivňuje cena vodíku a energetická účinnost pohonu 

• úspora nákladů na palivo/energii: BB >60 %, FCB ~30-40  %   



*Novinky z domova   
• Ostrava: první interoperabilní systém e-busů 

• nabíjení OppCharge 

• E-busy Ekova a Solaris, nabíjení Heliox a Siemens 

• Praha: zkouší různé směry elektrifikace 

• důraz na renesanci trolejbusů/e-busů s IMC 

• připravuje projekty 2pólového i 4pólového dobíjení       
e-busů 

• Ústí nad Labem, Ostrava, MSK kraj: projekty palivočlánkových 
autobusů v různých stadiích realizace – na českém trhu aktivní 
Solaris a Škoda Transportation 

• Písek: nabíjecí infrastruktura jako energetická služba ČEZ 
ESCO (dodavatelem energie E.ON) 

• Úspěšná iniciativa SDP ČR: dopravci osvobozeni od poplatků za 
obnovitelné zdroje energie při používání silové elektřiny 

Solaris Urbino 12 hydrogen 
Foto © Solaris Bus & Coach  



*Problémy a výzvy z domova   
• Vysoké procento dotací v IROP 2014-20 nastartovalo trh se e-busy, ale svádí  

k neefektivnostem 

• Zatím neexistuje subjekt, který by tento problém hlídal, ani nástroj, který 
by jej pomáhal řešit 

• Pro následující programové období snaha podpořit interoperabilitu 
výběrovými kritérii 

• Podceňována standardizace a související  
problém uzamčení zákazníka – „argumenty“: 

• Teď to potřebujeme hlavně levně,  
standardizaci budeme řešit pak 

• Standardizace neexistuje, jen dohoda  
výrobců – my jdeme jinou cestou 

• Požadavky památkářů vs. potřeby  
efektivní dopravy – vliv na infrastrukturu i vozidla   

 



*12 kroků k projektu e-busů   
• Krok 1: Jasná specifikace požadavků zadavatele 

• Nevíme-li, co chceme,  
nebudeme nikdy  
spokojení s tím, co  
dostaneme 

• Krok 2: Průzkum  
a vyhodnocení situace na dodavatelském trhu 

• Nevíme-li, co nabízí trh, budeme mít nesplnitelná 
přání nebo se naopak „příliš držet u zdi“ 

 



*12 kroků k projektu e-busů   
• Krok 3: Prověření nabídky pro domácí trh včetně orientačních cen a 

smluvních podmínek  

• Co se nabízí pro „západ“, nemusí se nutně nabízet  
pro „východ“ (bohužel) 

• Průzkum trhu pro obchodní model a CBA  
vs. předběžné tržní konzultace – stejný obsah,  
různý cíl  

• Krok 4: Upřesnění požadavků zadavatele  
– důraz na standardizaci a interoperabilitu  

• Nejlevnější řešení se může do budoucna prodražit 

• Dřívější dohody výrobců se stávají uznávanými  
standardy 

• „Pravidlo MS Windows“: Jistě existují dokonalejší  
řešení, ale toto je standard 



*12 kroků k projektu e-busů   
• Krok 5: Provozní a technologická analýza 

• Jízdní řády, oběhy vozidel, výhledy přepravních proudů, profily linek – to 
vše dohromady  
určuje efektivní  
elektrifikaci 

• Výhodnější elektrifikovat  
ve svazcích linek 
/obsluhovaných oblastech  
než po jednotlivých linkách 

• Krok 6: Místní šetření z pohledu pozemků, staveb, energetických sítí  

• Zvláště pro průběžně dobíjené elektrobusy 

• Výhodné „na papíře“ může být neproveditelné v reálných podmínkách 

• Čert se skrývá v detailech  



*12 kroků k projektu e-busů   
• Krok 7: Stanovení základní koncepce e-busů a požadavků na vozidla a infrastrukturu 

• Výsledek kroků 1 – 6: Základní koncepce e-busů („noční“ nebo průběžně dobíjené), 
technologie nabíjení, základní parametry vozidel a infrastruktury 

• Parametry na míru dané lince: v konkrétním případě efektivnější, ale omezuje 
přidělování různých vozidel různým linkám 

• Univerzální parametry: v konkrétních případech 
méně efektivní, ale všestrannější použití 

• Každé příliš individuální řešení se prodraží 

• Krok 8: Zhodnocení možných finančních zdrojů  
a obchodních modelů 

• Dotace – přednosti i úskalí, nejisté načasování 

• „Make or buy“ – nákup nebo pronájem,  
údržba vlastními silami nebo dodavatelsky  



*12 kroků k projektu e-busů   
• Krok 9: Cost-benefit analýza 

• Kritické zhodnocení efektivnosti  
navrhovaného řešení, nikoli  
„nutné zlo“ 

• Pozor: Příliš vysoké investice  
mohou převážit nad celospolečenskými  
efekty 

• Krok 10: Právní rozbor 

• Procedury, omezující podmínky, vstupy pro realistické 
nastavení harmonogramu  

 



*12 kroků k projektu e-busů   
• Krok 11: Harmonogram realizace 

• Úkoly, načasování, provázanost, 
odpovědnosti – bez odpovědnosti není 
závaznost 

• Politické přání nebývá dobrým otcem 
realizačního harmonogramu 

• Krok 12: Závěrečné shrnutí, podklady pro 
zadávací dokumentaci 

• „Závěrečný verdikt“ z přípravy projektu 

• Kvalitní příprava v krocích 1 – 11 obsahuje 
dostatek informací pro zadávací 
dokumentaci  

• PTK: součást přípravy nebo navazující 
krok; užitečné „mluvit jazykem průmyslu“  

 



*Na českém obzoru…   
• Projekty palivočlánkových autobusů  

• Nové technologie, rychlý rozvoj 

• Množství zkušeností v západních zemích, ale málo zkušeností v podmínkách 
postkomunistických zemí EU a jejich financí 

• Problémem může být vodík s čistotou >99,99 % 

• Výzva: sdílení zkušeností z projektů 

• Autonomní elektrické minibusy 

• První projekty autonomní mobility v přípravě 

• Různé, často nejasné představy o smyslu  
a cílech projektu autonomní mobility 

• Důraz na technologii a legislativu,  
méně na ekonomiku a praktický užitek  
autonomní mobility pro městskou mobilitu 

• Výzva: vnést do diskusí a připravovaných  
projektů praktický pohled dopravců   



  

 

*Děkujeme za pozornost  
a přejeme hodně úspěchů!  

  
Ing. Jakub Slavík, MBA 

Ing. Pavla Slavíková 



*Napadlo Vás něco „až poté“? 

          Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 

 K podjezdu 596/18 

 251 01 Říčany u Prahy 

 E-mail: jakub.slavik@smartcityvpraxi.cz    

   pavla.slavikova@smartcityvpraxi.cz   
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