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Úvodem 

Milí čtenáři,  

u příležitosti jubilejního, desátého běhu naší konference „Elektrické autobusy pro město“ vydáváme tuto stejnojmennou brožuru. Jak se dočtete hned 
v prvním článku, jeden rok se tato konference konala dvakrát a byl k tomu dobrý důvod. Proto tedy desátý běh následuje už devět let po tom prvním, 
uspořádaném v roce 2013. V loňském roce bylo naproti tomu nutno kvůli vládním protiepidemickým opatřením nahradit její devátý běh stejnojmennou 
internetovou brožurou s články od prezentujících firem. V nouzových podmínkách však měla i tato netradiční forma úspěch. Letos tedy přijde ke slovu 
opět tradiční konference, byť stále ve stínu protiepidemických opatření. K ní patří tato doprovodná brožura se spoustou zajímavostí ze světa 
elektrických autobusů, a ovšem také s úvodním ohlédnutím, jak se na kulaté výročí sluší. 

Jakub Slavík, konzultant a odborný redaktor publikace  

Elektrické autobusy pro město – výroční ohlédnutí za devíti konferencemi 
Začalo to studií E-mobilita v MHD 

Počátkem roku 2013 se naše konzultační firma, zaměřená 
na moderní technologie v dopravě a energetice a podporu jejich 
uplatnění v praxi, začala blíže zabývat fenoménem elektrických 
autobusů s nezávislým zdrojem energie.  

Od roku 2011 jezdily na linkách ostravské MHD čtyři průkopnické 
elektrobusy SOR, vyvinuté s vydatným přispěním tamního výrob-
ce Ekova Electric (dnes Škoda Ekova). Neratovickou městskou 
linku tehdy pro změnu příležitostně 
obsluhoval experimentální český pali-
vočlánkový autobus TriHyBus, o nějž 
se zasloužil ÚJV Řež.  

V Evropě i jinde ve světě se tou dobou 
postupně profilovaly základní koncep-
ce bateriových elektrobusů s pomalým 
nočním a s rychlým průběžným dobí-
jením. V menším měřítku se podobně 
profilovaly koncepce a konstrukce pali-
vočlánkových autobusů, hnány láka-
vou představou elektrického pohonu 
v kombinaci s dojezdem stejným jako 
u dieselových autobusů. Ekonomickou 
efektivnost těch posledně jmeno-
vaných zlepšovaly elektrické hybridní 
sestavy a s bateriovým zásobníkem 
energie pod trolejbusovými sběrači tu 
vznikal fenomén parciálního trolejbusu. 

Byla to zkrátka doba plná kvasu 
nových technologií pro autobusy, které 
nabízely netušené příležitosti, ovšem 
žádaly si také nové znalosti, nový 
přístup k pořizování a provozování 
a v neposlední řadě, za jejich celo-
společenské přínosy bylo nutno si při-
platit.  

V partnerství s oslovenými výrobci 
a Sdružením dopravních podniků ČR, 
jehož nadšení pro elektrické autobusy na vedoucích místech nám 
otevíralo dveře k jeho členům, tak v létě 2013 vznikla naše studie 
s názvem E-mobilita v MHD. Tato studie si vytkla za cíl 
srozumitelnou formou shrnout a zobecnit tehdejší poznatky 
ze světa elektrických autobusů a dokreslit je případovými stu-
diemi z praxe. Soudě podle ohlasů se jí podařilo tento cíl naplnit, 
a podpořit tak zájem o elektrické autobusy u provozovatelů 
i financujících subjektů. 

2013: Závěrečný seminář ke studii 
a elektrobus Rampini 
Výsledky studie spolu s dalšími zajímavými technickými řešeními 
pro elektrické autobusy i možnostmi jejich financování byly 
prezentovány široké odborné veřejnosti hned v říjnu téhož roku. 
Ve spolupráci s Veletrhy Brno byla při tamním veletrhu Eurotrans 
uspořádán doprovodný seminář s názvem Elektrické autobusy 
pro město. Nikdo ze zúčastněných (ze všech nejméně my sami) 

tehdy netušil, že tím dáváme základ 
jedné užitečné tradici. 

V závěrečné zprávě z tohoto semi-
náře se můžeme dočíst například ná-
sledující: 

„Elektrické autobusy jsou perspek-
tivním směrem ekologické MHD 
značně přesahujícím svým význa-
mem a potenciálními přínosy odvětví 
dopravy… Technologie elektrických 
autobusů, jejich pohonů a dobíjecí (či 
plnicí) infrastruktury se rychle vyvíjejí 
a na každý problém je řešení, na-
příklad v podobě průběžného dobíjení 
elektrobusů nebo energetických zá-
sobníků u trolejbusů. 

Autobus MHD je zařízení na přepravu 
cestujících podle jízdního řádu. Je 
proto třeba jejich konkrétní technické 
řešení uzpůsobit požadavkům kon-
krétního přepravního trhu, ne naopak. 
Znamená to zasadit provoz elek-
trických autobusů do kontextu cel-
kové dopravní a urbanistické stra-
tegie daného města a regionu.“ 

Tyto závěry a principy platí dodnes. 
Konference zároveň apelovala 
na nutnost spolufinancování investic  

do elektrických autobusů z veřejných zdrojů a sjednocení přís-
tupu k financování „čisté mobility“ na vládní úrovni. 

U příležitosti tohoto semináře a veletrhu byl od vídeňského 
dopravce na ukázku zapůjčen elektrický midibus Alé electric od 
italského výrobce Rampini, uzpůsobený pro průběžné dobíjení 
dvoupólovým pantografem z troleje (viz foto). Návštěvníky vozil 
„po Brně zeleně“, jak pravil slogan na jeho bocích.  

(Pokračování na následující dvojstraně) 
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Tentýž výrobce Rampini, s mnohem širším portfoliem elektrických 
autobusů, je nyní u desátého běhu konference jejím hlavním part-
nerem. Náhoda nebo symbolika? Možná obojí.   

2014: Dvojí konference – elektrobus na míru 
dopravnímu systému města, potřeba financí 

Rok 2014 měl být prvním rokem programového období pro ev-
ropské dotace, do nichž se vkládaly naděje na spolufinancování 
elektrických autobusů. Možné dotace však nabraly zpoždění. 
Situace se měnila ne snad každou minutou, ale jistě každým 
týdnem či měsícem, a bylo nutno komunikovat nové informace. 
Mezi tím se i nadále rychle rozvíjely související technologie 
a vznikaly nové poznatky z provozu elektrických autobusů. To 
vše bylo důvodem, proč se Elektrické autobusy pro město konaly 
v roce 2014 hned dvakrát, na jaře a na podzim.   

Jarní běh se, stále ještě jako „seminář“, konal opět v Brně, 
tentokrát jako doprovodný program veletrhu Amper. V jeho 
závěrečné zprávě byl vyjádřen mimo jiné následující princip, který 
je stále aktuální: „Současné technologie nabízejí osvědčená 
i zcela nová řešení pro elektrobusy a trolejbusy a jejich 
infrastrukturu – jednoduchá i složitá, levnější i nákladnější. Je 
třeba umět zvolit to správné pro konkrétní potřeby daného 
dopravního systému.“  

Na podzim téhož roku se Elektrické autobusy pro město, 
tentokrát již pod výstižnějším označením „konference“ usídlily 
v Praze na autobusovém veletrhu Czechbus, tehdy pořádaném 
v historickém prostředí Průmyslového paláce (viz foto nahoře), 
a staly se od té doby jeho nedílnou součástí.  

Nejdůležitější a očekávanou novinkou byly informace o připra-
vovaném Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 
a Praha-pól růstu jako zdrojích spolufinancování elektrických 
autobusů z evropských fondů. V té souvislosti byl především 
vznesen apel na kvalitně připravené projekty. Na první dotační 
výzvy však bylo nutno ještě počkat. 

Poprvé se zde také představily dosud nezvyklé možnosti par-
ciálních trolejbusů co do nezávislého dojezdu, a ovšem také 
problém související legislativy, tedy parciálního trolejbusu jako 
drážního vozidla, byť i jedoucího nezávisle po silnici. 

2015: Potřeba standardizace nabíjení a 
očekávání dotačních výzev 

Konference Elektrické autobusy pro město na veletrhu Czechbus 
2015, již čtvrtá v pořadí, se nesla ve znamení publika stále 
poučenějšího o potřebnosti elektrických autobusů v MHD. Jak 
mimo jiné praví zpráva z této konference: „Jestliže v uplynulých 
letech se vedly diskuse o tom, zda a proč je třeba elektrifikovat 
městskou dopravu všude tam, kde to dává smysl, dnes se již 
diskutuje především o tom, jak.“  

Poprvé tu zaznívá potřeba standardizace dobíjecího rozhraní 
bateriových elektrobusů, která je podmínkou jejich budoucí 

interoperability. Je přitom sledováno, jak ve světě 
probíhá překotný proces vývoje a testování různých 
řešení spolu se snahou o přijetí některého z nich jako 
standardu. 

Poprvé tu také zaznívá pojem smart city, u nějž jsou 
elektrické autobusy vymezeny jako důležitá součást 
jeho městské mob ility. 

A ovšem, napjatě se očekávají první výzvy z IROP, 
plánované na začátek roku 2016. 

2016: OppCharge, autonomní 
minibusy a velká poptávka 
po dotacích na elektrobusy 

„Půlkulatý“ pátý běh konference ukázal mimo jiné další 
vývoj v oblasti standardizace nabíjecího rozhraní. 
Poprvé se zde představila technologie čtyřpólového 
rychlého nabíjení reverzní pantografovou konzolí 
OppCharge, která si v následujících letech vydobývá 
postavení prvního světově uznávaného standardu.     

Poprvé na Elektrických autobusech pro město byly 
představeny i autonomní elektrické minibusy jako cesta 
ke „třetímu druhu“ dopravy, vyplňujícímu mezeru mezi 

individuální dopravou a velkokapacitní veřejnou dopravou.  

Pokud jde o finance, ukázala se především zvýšená poptávka 
po štědrých dotačních zdrojích z IROP, která značně převýšila 
původně alokované zdroje. Tak trochu v jejich stínu zůstávaly 
možnosti spolufinancování z návratných bankovních zdrojů. 

2017: „Velký třesk“ elektrobusů, postupující 
standardizace nabíjení a chytré technologie 

Šestý běh konference se nesl ve znamení prudkého rozvoje 
evropského trhu elektrických autobusů, přirovnávaného 
k rozpínajícímu se vesmíru. Jak uvádí závěrečná zpráva, počet 
ve světě i v Evropě provozovaných elektrobusů se v roce 2016 
oproti předchozímu roku zdvojnásobil. Na evropském trhu nabízí 
více než 30 dodavatelů celkem více než 80 typů elektrických 
autobusů. Přes 60 % z nich se tu objevuje od roku 2015, z čehož 
téměř polovina teprve od roku 2017. 

Je rovněž patrný postupující trend v oblasti standardizace, jak 
konstatuje zpráva z konference: „Na trhu nabíjecích systémů je 
patrna ofenzíva sériových řešení, reprezentovaných zejména 
standardem CCS pro zásuvkové nabíjení a systémy uzemněného 
kontaktního dobíjení standardu OppCharge nebo typu Schunk 
Smart Charging pro průběžné dobíjení.“ (Dnes SAE J3105-1 a 2.) 

Poprvé se také objevuje prezentace inteligentních technologií 
pro řízení nabíjení parku elektrobusů. 

Financování elektrobusů v českých městech se nyní přesunulo 
od individuálních projektů do tzv. integrovaných nástrojů ITI a 
IPRÚ určených pro městské aglomerace. 

2018: Superkapacitorové elektrobusy, 
závislost na dotacích a energetické služby  
Zajímavostí sedmého běhu konference bylo bezesporu před-
stavení konceptu elektrobusů, jejichž zásobníkem energie nejsou 
baterie, nýbrž superkapacitory – oproti bateriím relativně méně 
kapacitní, ale mnohem odolnější a trvanlivější. Na konferenci je 
reprezentoval jejich izraelsko-bulharský výrobce Chariot Motors. 

Novinkou toho roku byla i česká premiéra elektrobusů 
s průběžným dobíjením standardu OppCharge v Ostravě.   

Konference si všímala také patrného rozvoje evropských projektů 
autonomních elektrických minibusů, orientovaných na jejich 
pokrytí konkrétního segmentu přepravního trhu, zejména 
na „posledním kilometru“ mezi stanicí veřejné dopravy a cílem 
cest. 

Po nadšení z evropských dotací, které nastartovalo rozvoj 
elektrobusů v ČR, začínají být nyní na konferenci slyšet varovné 
hlasy o přílišné závislosti českých dopravců na těchto dotacích. 
Štědrý 85% příspěvek se stal v ČR hlavní, resp. velmi důležitou, 
motivací k pořizování elektrických autobusů. Z vývoje situace je 
zároveň patrno, že nadcházející programové období po roce 
2020 již tak štědré nebude a je třeba se na to předem připravit. 
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V této souvislosti přicházejí i v ČR ke slovu „alternativní“ finanční 
a provozní modely. Ty reprezentují například souhrnné ener-
getické služby pro nabíjení elektrobusů, od dodání infrastruktury, 
přes efektivní řízení dodávky energie pro nabíjení a vzdálený 
servis nabíjecí infrastruktury, až po druhotné využití trakčních 
baterií po skončení jejich životnosti. 

2019: Sto českých elektrobusů a méně 
štědrý „bruselský strýček“  
Jak zaznělo na osmém běhu konference, počet elektrobusů v ČR 
přesáhl stovku. Z firemního pohledu se jejich největším provo-
zovatelem stala skupina Arriva.  

Drtivá většina z nich byla financována 85% dotací z programu 
IROP. Jak bylo konstatováno, v následujícím programovém obdo-
bí toto procento v průměru poklesne, přičemž bude brána v potaz 
rozvinutost daného konkrétního regionu v ČR. Rovněž bylo 
poukázáno na to, že nebývale vysoké dotace měly někdy za nás-
ledek neefektivní, byť „objektivně zdůvodněná“ řešení. 

Důležitou podmínkou získání těchto dotací se stává zpracování 
plánu udržitelné mobility (SUMP) u měst nad 40 000 obyvatel. 
U menších měst bude třeba doložit, že město má strategii 
udržitelné mobility a elektrické autobusy jsou její součástí. 

Stranou nezůstaly ani informace z techniky a provozu. Jak bylo 
například prezentováno, trh kloubových elektrobusů se stává plně 
konkurenčním. U trolejbusů jsou bateriové zásobníky energie 
stále více standardem. Významnou roli hraje nabíjení za jízdy 
(IMC) mimo jiné při renesanci trolejbusové dopravy v Praze.   

2020: Konferenci nahradila v nouzových 
podmínkách brožura plná zajímavostí  
Jak již řečeno, devátý běh konference byl kvůli vládním proti-
epidemickým opatřením nahrazen stejnojmennou internetovou 
brožurou s články od prezentujících firem. V nouzových pod-
mínkách však měla i tato netradiční forma úspěch a přinesla zají-
mavé novinky. 

Byla zde například zahájena internetová škola baterií, zaměřená 
na volbu správného druhu baterie pro konkrétní elektrické vozidlo 
a jeho provozní nasazení. Škola baterií pak měla pokračování 
na našem portále Proelektrotechniky.cz, kde se setkala (a stále 
setkává) s nebývalým zájmem odborné veřejnosti.   

Příležitost zde dostali také zahraniční výrobci, kteří by jinak 
do Prahy nejspíše nepřijeli, jako například finský dodavatel „inteli-
gentního“ nabíjecího systému pro garáže elektrobusů. 

Jiný článek otevřel téma netrakční spotřeby, tedy spotřeby po-
mocných zařízení, jako topení a klimatizace, kompresorů, 
čerpadel, osvětlení nebo informačních sys-
témů. Ta nezávisí na ujeté vzdálenosti a při-
tom může významně ovlivnit dojezd elek-
trobusu na jedno nabití, v závislosti na okol-
ních podmínkách a plynulosti provozu. Člá-
nek ukazuje příklady jejího snižování včetně 
využití moderních technologií. 

V neposlední řadě brožura nastínila výhled 
financování z evropských zdrojů pro nás-
ledující programové období. Oproti tomu stá-
vajícímu bude míra spolufinancování v prů-
měru nižší (viz článek MMR), ale zahrnuta 
bude i nabíjecí a plnicí infrastruktura. Jako 
zdroj energie se zde uvádí rovněž vodík.    

Vzpomínky, postřehy, příběhy  
Elektrické autobusy pro město nás tedy pro-
vázejí už devátý rok.  

Za tu dobu jsme s touto naší konferencí pro-
šli od průkopnických začátků, kdy elektrické 
autobusy s nezávislým zdrojem elektřiny 
byly novinkou, přes kvas doby v tech-
nologiích a jejich standardizaci až po sou-
časný prudký rozvoj, hnaný především tla-
kem na zmírňování klimatických změn 
a zlepšování životního prostředí ve městech. 

Zažili jsme přitom zajímavé věci a potkali neméně zajímavé lidi. 

Vzpomínáme na začátky se „starou gardou“ ve vedení Sdružení 
dopravních podniků, dopravců a průmyslových partnerů, kteří 
s námi sdíleli ono průkopnické nadšení pro elektrické autobusy. 
Rádi je stále vídáme na našich konferencích a přejeme si, aby-
chom je vídali ještě hodně dlouho. 

Naše konference vystřídala různá prostředí, od moderních konfe-
renčních sálů po značně omšelé, leč útulné provizorium ve vyho-
řelé části pražského Průmyslového paláce (viz foto dole). Naše 
konferenční dny se ovšem při pohledu zpět sobě velice podobají:  

Po týdnech příprav konečně přijíždíme na ztemnělé výstaviště. 
Netrpělivé popohánění jeho personálu, příprava prezencí a zpro-
voznění audiovizuální techniky. První doušek čerstvé kávy, 
ochotně připravené cateringem. Konečně první návštěvník… 
a další… snad nám tedy i tentokrát zachovali přízeň. Jsou tu 
přednášející pro ranní blok? Výborně. Pozor, začínáme. Mode-
rátor se soustřeďuje na přednášky, manažerka konference 
s asistentkami mezi tím řeší spoustu drobných i větších orga-
nizačních záležitostí a asistují při diskusi. Jakmile zavoní polední 
občerstvení, musí také hlídat nezvané návštěvníky, pro něž je 
konference pouhou příležitostí k nevázanému jídlu a pití na účet 
organizátorů. Čas letí, o polední přestávce sotva stihneme pár 
soust a přátelských rozhovorů a je tu odpoledne, které musí 
udržet tempo, i když se hlásí únava z předchozích dnů. Ještě zá-
věrečné poděkování a… někdo tu dnes zase uspořádal úspěšnou 
konferenci, kdo to tak mohl být? 

Samostatnou, značně adrenalinovou kapitolou v historii těchto 
konferencí bylo „slovenské intermezzo“ v létě 2018 – konference 
o elektrobusech na veletrhu Busshow v Nitře. Veletrh to byl níz-
korozpočtový a vesele bezstarostný, tedy až příliš. Konference 
měla poutavý program – například se zde, poprvé v bývalém 
Československu, představily superkapacitorové elektrobusy.  
Zaujala komunální politiky, odbornou veřejnost i média. Patřilo 
k ní však také naše zoufalé čištění špinavých židlí před začátkem, 
výpadek klimatizace uprostřed horkého dne či nečekaná invaze 
mravenců na pohoštění pro účastníky.    

Ale takové věci s odstupem času jen dotvářejí kolorit vzpomínek. 

Na letošním desátém běhu naší konference (tentokrát opět tváří 
v tvář) přinášíme další zajímavé informace z oblasti elektrických 
autobusů, souvisejících technologií, výhledu jejich financování 
i zkušeností z přípravy příslušných projektů.   

A napřesrok si přejeme dobrý start do další desítky konferencí 
o elektrických autobusech. 

Jakub Slavík, odborný garant konference 

Pavla Slavíková, manažerka konference 

Foto © redakce Smartcityvpraxi.cz 
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Pokračování podpory nákupu elektrických autobusů z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

IROP 2014–2020  
Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integ-
rovaného regionálního operačního programu (IROP) 
i v roce 2021 pokračuje v podpoře obnovy nebo roz-
šíření vozového parku veřejné dopravy v programovém 
období 2014–2020. Finanční prostředky formou dotace 
na nákup vozidel totiž budou v programu čerpány až 
do roku 2023. 
V IROP 2014–2020 je ve vybraných výzvách spe-
cifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy na území České republiky mimo území hl. m. 
Prahy podporován nákup nízkoemisních a bez-
emisních vozidel pro veřejnou dopravu v závazku ve-
řejné služby. Mezi podporovaná bezemisní vozidla 
patří kromě tramvají a trolejbusů pro městskou drážní 
dopravu také autobusy na elektřinu nebo vodík.  

Příjemci dotace jsou téměř výhradně dopravci ve ve-
řejné dopravě na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících. Míra podpory cel-
kových způsobilých výdajů projektů z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí v IROP stan-
dardních 85 %.  

Na podporu nákupu vozidel Řídicí orgán IROP vyhlásil 
celkem 5 výzev (viz tabulka na protější straně). Z toho 
3 výzvy byly určené pro celé území České republiky 
s výjimkou hl. m. Prahy, resp. pro území tzv. uhelných 
regionů (tj. individuální výzvy č. 20, 89 a 93), a 2 výzvy 
určené výhradně pro projekty na území metropolitních 
oblastí a významných aglomerací s výjimkou 
hl. m. Prahy (tj. integrované výzvy č. 50 a 51). 

Ve specifickém cíli 1.2 IROP bylo schváleno 95 pro-
jektů nákupu vozidel za 8,4 mld. Kč z EFRR, aktivita 
tak představuje téměř 60 % reálné alokace speci-
fického cíle. Na přelomu let 2020 a 2021 dopravci 
úspěšně dokončili několik dalších projektů.  Příkladem 
takových projektů v oblasti bezemisních vozidel je 
nákup pěti elektrobusů společností ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice pro městskou hromadnou dopravu v Písku 
(viz foto na protější straně) nebo zavedení sedmi parciálních 
trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Jihlavě (viz 
foto vpravo). 

Hlavní pozornost na všech úrovních, od implementační struk-
tury operačních programů, přes Evropskou komisi až po poten-
ciální žadatele, se nyní přesouvá na nové programové období, 
které odstartovalo 1. 1. 2021.  

Vzhledem k celospolečenským událostem posledních dvou let 
a novým cílům a nástrojům na úrovni Evropské unie se však 
příprava všech operačních programů včetně IROP 2021–2027 
prodlužuje. Z objektivních důvodů tak nedojde ke schválení 
IROP 2021–2027 ze strany Evropské komise a následnému 
vyhlášení prvních výzev programu dříve než v první polovině 
roku 2022. 

IROP 2021–2027  
Nové programové období s sebou přinese několik novinek. 
Zaměření a rozsah podpory neurčují pouze věcné evropské, 
potažmo české strategické dokumenty, ale také nová pravidla 
tematické koncentrace podpory z EFRR. Cíl politiky 2 Zelenější, 
bezuhlíková Evropa tak například musí zaujímat alespoň 30 % 
alokace EFRR pro Českou republiku, stejný minimální podíl 
zároveň musí zaujímat intervence přispívající k naplňování 
klimatických cílů.  

Dochází ke změně podílu financování, a to následujícím způ-
sobem: 

85% příspěvek z EFRR zůstane v případě projektů realizo-
vaných v tzv. méně rozvinutých regionech (Karlovarský, 
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, 
Zlínský a Moravskoslezský kraj). 

Naopak projekty v tzv. přechodových regionech (Středočeský, 
Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) budou 
muset vystačit se 70% příspěvkem EFRR,  

Projekty v Praze budou mít nárok na podíl spolufinancování 
z EFRR ve výši 40 %.  

Kategorizace regionů pak bude mít dopad i na vyhlašování 
výzev, Řídící orgán IROP bude vyhlašovat výzvy v jedné akti-
vitě vždy samostatně pro každou kategorii regionů. Novinkou 
v IROP bude i vyhlášení samostatné výzvy na podporu nákupu 
vozidel veřejné dopravy na území hl. m. Prahy. 

Současná verze Programového dokumentu IROP navrhuje 
pro specifický cíl 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské 
mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství 
více než 21 mld. Kč z EFRR.  

I když dochází oproti předchozímu období k významnému 
nárůstu prostředků vyčleněných pro cyklistickou dopravu, 
mezi podporovanými aktivitami bude opět dominovat nákup 
nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, 
s navrhovanou alokací téměř 8 mld. Kč z EFRR.  

Jedná se o následující dílčí aktivity: 

 nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování 
veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících 
alternativní energie elektřiny nebo vodíku; 

 nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování 
veřejných služeb v přepravě cestujících v městské 
hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů); 

 nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování 
veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících 
alternativní palivo biometan. 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Navíc se počítá s podporou výstavby plnicích a dobíjecích 
stanic pro veřejnou dopravu, pokud se podaří s Evropskou 
komisí dojednat podmínky veřejné podpory. 

Přidělování podpory ve specifickém cíli 2.1 IROP 2021–2027 
bude probíhat opět nejen prostřednictvím již zmíněných indi-
viduálních výzev vyhlašovaných Řídicím orgánem IROP, ale 
také prostřednictvím tzv. integrovaných výzev pro metropolitní 
oblasti a aglomerace – všechna tato území pojme integrovaný 
nástroj ITI.  Počítá se taktéž s obdobnými oprávněnými žadateli, 
v případě vozidel především s dopravci ve veřejné dopravě 
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestu-
jících. Hodnocení projektů opět zajistí Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky, příspěvková organizace Ministerstva 
pro místní rozvoj.  

Důležitým aspektem všech dopravních projektů bude stále sou-
lad s principy udržitelné mobility. Všechna města nad 40 tisíc 
obyvatel, na jejichž území budou realizovány tyto projekty, 
budou muset disponovat plnohodnotným plánem udržitelné 
městské mobility. V menších obcích a městech budou žadatelé  

své projekty strategicky odůvodňovat, popisovat jejich návaz-
nost a partnerský přístup při přípravě tzv. Kartou souladu pro-
jektu s principy udržitelné mobility. Projekty budou muset být 
realizovány v městské oblasti (metropolitní území, aglomerace, 
regionální centrum) nebo zajišťovat obsluhu a dostupnost 
městské oblasti udržitelnými druhy dopravy. Kromě toho budou 
muset splňovat další kritéria přijatelnosti, která jsou aktuálně 
předmětem jednání s partnery. 

Po vyčerpání prostředků z IROP 2021–2027 bude čistá mobilita 
v segmentu veřejné dopravy financována z prostředků Moder-
nizačního fondu (SFŽP). Z Operačního programu Spravedlivá 
transformace (MŽP) se předpokládá financování komplexních 
projektů na území uhelných regionů. Národní plán obnovy 
(MPO) doplňkově podpoří nákup bezemisních silničních vozidel 
pro městskou hromadnou dopravu v Praze. I vzhledem k roz-
dílným kritériím a časovému nastavení by tak nemělo docházet 
k překryvu podpory z různých zdrojů. 

Martin Janda, MMR ČR 

Foto © MMR ČR 

číslo a název výzvy 

schválené projekty z toho dokončené projekty 

počet 
požadovaný 

příspěvek EU 
(CZK) 

plánovaný 
počet 

pořizovaných 
vozidel 

počet 
příspěvek EU 

(CZK) 

počet pořízených vozidel 

celkem 
z toho 

elektrobusy 
z toho 

trolejbusy 

20. Nízkoemisní a 
bezemisní vozidla 

33 3 299 585 899 358 33 3 299 585 899 358 70 71 

89. Nízkoemisní a 
bezemisní vozidla pro 
uhelné regiony 

8 920 921 586 89 1 81 727 500 15 0 0 

93. Nízkoemisní a 
bezemisní vozidla pro 
uhelné regiony II 

6 775 191 500 213 2 215 789 500 43 0 0 

50. Udržitelná doprava - 
integrované projekty ITI 

35 2 459 775 359 339 32 2 367 535 059 331 14 65 

51. Udržitelná doprava - 
integrované projekty 
IPRÚ 

13 951 950 004 137 12 860 694 004 120 0 25 

celkem 95 8 407 424 347 1 136 80 6 825 331 961 867 84 161 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Roste zájem po firemním dobíjení elektromobilů a do budoucna se dívají i 

autobusoví dopravci 

Zvyšuje se zájem o firemní dobíjení a paralelně s tím se rozrůstá i ve-
řejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily. Vedle toho už uživatelé 
elektrických aut vyžadují roamingové služby v oblasti dobíjení nebo za-
řazení vlastních dobíjecích stanic do veřejné sítě a do budoucna se dí-
vají i autobusoví dopravci. I oni řeší, jak přizpůsobit své podnikání elek-
trické budoucnosti. 

E.ON a elektromobilita  
Elektromobilita se výrazně vyvíjí. A trendy posledních měsíců 
může potvrdit i společnost E.ON Energie. Ta připravuje svůj dru-
hý dobíjecí hub v Česku a zároveň realizuje dobíjení pro firmy, 
bytové domy nebo domácnosti. „Můžeme říct, že poptávka 
po všech těchto službách roste,“ říká Martin Klíma, vedoucí 
oddělení Mobility Services společnosti E.ON. 

Firmy podle něj nejvíce řeší, zda je vůbec možné e-mobilitu v je-
jich společnosti realizovat. Ptají se, jaké benefity jim to kromě 
úspory CO2 přinese, jak se změní možnosti jejich flotily, zda je 
možné kombinovat dobíjení s obnovitelnými zdroji energie a v ne-
poslední řadě se ptají i na komoditní služby, které jsou samo-
zřejmě ve společnosti E.ON hlavní nosné téma. „Hodně firem nás 
oslovuje díky naší službě Veřejná dobíječka, která promění námi 
prodanou dobíjecí stanici ve veřejnou, zapojenou do sítě E.ON 
Drive. Investice do této stanice se tedy monetizuje, a majiteli pak 
přináší zajímavý benefit v podobě dodatečného příjmu,“ doplňuje 
Martin Klíma. O Veřejnou dobíječku je na českém trhu zájem. 
Během necelých dvou let, co ji společnost E.ON nabízí, už do-
dala a zařadila do své sítě na pět desítek dobíječek po celé re-
publice. Zájem o ní mají hotely, firemní areály, autoservisy i obce. 
Pro všechny to může být zajímavá přidaná hodnota. 

„Elektromobilita je jedním z mnoha témat, kterým se aktivně 
věnujeme. Jdeme cestou poskytovat zákazníkům CO2 úsporné 
projekty ze všech možných oblastí. V praxi jsme tedy schopni 
skloubit více energetických věcí do jednoho funkčního celku. 
V týmech máme odborníky na komoditu, stlačený zemní plyn 
(CNG), fotovoltaiku, bateriová úložiště, kogenerační zdroje, vodní 
elektrárny a podobně. Vše, co našim zákazníkům nabízíme, sami 
využíváme a máme s tím zkušenosti. O daných technologiích 
pouze nemluvíme. V rámci elektromobility nabízíme firemním 
zákazníkům odborné konzultace s našimi experty, kteří posoudí, 
zda je vůbec elektromobilita pro daný typ businessu vhodná. 
Pokud vhodná je, tak následně zajistíme vše od studie pro-
veditelnosti po finální instalaci, provoz a nonstop monitoring,“ 
dodává Martin Klíma. 

Nabíjení parku elektrických vozidel 
Většina zájemců řeší, zda je vůbec v jejich areálu možné infra-
strukturu postavit, mají například obavy z nutnosti sledovat, zda 
nepřekročí sjednanou kapacitu připojení, jak budou řešit připojení 
více stanic, až jim naroste počet elektromobilů. „Pro každého 
uživatele elektromobilu je nejvyšší přidanou hodnotou právě 
možnost dobíjet na pracovišti nebo doma a celé řešení od fáze 
konceptu po finální realizaci a provoz musí být jasné, srozu-
mitelné a funkční,“ dokládá Martin Klíma, který zmiňuje i ne-
dávnou realizaci se společností Rohlík, pro kterou E.ON staví 
dobíjecí hub jeho budoucí firemní elektrické flotily. 

E.ON pomáhal otestovat provoz elektrobusu pro 
táborskou společnost COMETT PLUS 

Zavedení plně elektrických autobusů do reálného provozu je 
logickým krokem ke snížení produkovaných emisí ve městech a 
dříve nebo později ho společnosti budou muset realizovat. 
„Abychom byli schopni našim zákazníkům nabídnout profe-
sionální řešení, vždy je nutné si takto vysokou investici vyzkoušet 
v reálném provozu. Se společností SCANIA se nám podařilo 
pro našeho partnera COMETT PLUS uskutečnit zapůjčení auto-
busu a nainstalovali jsme také potřebnou infrastrukturu do firem-
ního areálu,“ říká Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Ser-
vices společnosti E.ON Energie. 

Elektrický autobus jezdil čtyři dny v Táboře na běžné lince měst-
ské hromadné dopravy. Scania Citywide byla vy-
bavena základní sestavou 8 sad baterií o kapacitě 
250 kWh, které umožňují autobusu při plném vytížení 
dojezd až 150 km na jedno nabití. Technologie do-
bíjení byla pro pilotní provoz instalována přímo 
v depu společnosti COMETT PLUS. „Pilotní projekt 
nám dodal potřebná data a pro uvedení do stan-
dardního provozu máme jasnou představu o po-
třebných výkonech dobíjecích stanic, které podobné 
provozy budou potřebovat,“ doplňuje Martin Klíma. 

V momentě, kdy se elektrobusy začnou ve městech 
výrazně rozšiřovat, budou dobíjecí stanice před-
stavovat pro dopravce kritickou infrastrukturu, a proto 
je důležité volit pouze profesionální řešení. E.ON je 
v tomto směru velmi aktivní především v severských 
zemích, kde provozuje řadu podobných projektů. 
Jedním z posledních je zavedení 65 elektrických 
autobusů v dánském Odense. „Díky zkušenostem 
kolegů z více rozvinutých trhů nyní můžeme naše 
know-how poskytnout i našim zákazníkům v České 
republice,“ uzavírá Martin Klíma.  

E.ON Energie 

Foto © E.ON Energie 
www.eon.cz  
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Konektory PerforMore  

v elektrobusech SOR

Ať už jezdíte v městské hromadné dopravě v Praze, Ostravě nebo 
Hradci Králové, určitě jste se někdy setkali s elektrobusy společnosti 
SOR Libchavy spol. s r. o. Tato organizace se již 30 let zabývá vývo-
jem, výrobou, prodejem a servisem malých autobusů a trolejbusů jak 
na českém, tak i na mezinárodním trhu. V současné době jejich vozidla 
najdete například v Dánsku či na Ukrajině, v Belgii nebo Rusku. 

Elektrobusy SOR  
Pro svoji činnost SOR Libchavy společně s jejich dlouholetým 
partnerem a výrobcem zařízení pro elektromobilitu RAIL ELEC-
TRONICS CZ vybírají nejnovější technologie a nejkvalitnější 
komponenty. Proto i nás ve Stäubli těší, že právě naše konektory 
PerforMore byly zvolené pro jejich moderní nízkopodlažní elek-
trobusy. 

Aktuálně je nejvíce elektrobusů s konektory PerforMore dodá-
váno do Rumunska a Bulharska. V rumunském městě Brašov 
můžete potkat na šedesát elektrobusů od tohoto výrobce. Mezi 
další primární zákazníky patří třeba Hradec Králové, Bratislava 
a Košice. 

Konektory PerforMore   
Proč RAIL ELECTRONICS CZ s.r.o. a SOR Libchavy zvolili 
právě konektory PerforMore od Stäubli?  

V nedávné minulosti jsme představili světu konektor Per-
forMore, který vyniká svým kompaktním designem a snad-
nou manipulací. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč si ho 
vybrala společnost Rail Electronics CZ pro svůj projekt do-
dávek instalace pro elektrobusy společnosti SOR Libchavy. 
Konektor byl použit pro propojení akumulátorů se skříní 
s nabíjecí zásuvkou, kde zákazník bojoval s minimálním 
prostorem. 

 

Velmi ceněno je úhlové provedení konektoru (viz 
foto k tomuto článku). Konektor PerforMore vyniká 
svým výkonem a flexibilitou.  

Tento konektor je určený pro použití v různých roz-
hraních uvnitř vozidla, jako jsou baterie, střídače 
nebo vysokonapěťové distribuční jednotky. 

 

Stäubli Systems, s.r.o. 

Foto © Stäubli Systems, s.r.o. 

www.staubli.com 

 

 

 

 

PerforMore drží krok s vašimi potřebami 

 Kompaktní design dvoupólového konektoru  

 Zatížení až do 400A / 1000 V DC  

 IP ochrana IP69, IP68 (1 metr; 1 hodina)  

 Bezpečný dvoustupňový odemykací systém  

 Vysoká kvalita včetně EM stínění  

 Vysoká odolnost vůči vibracím ISO 16750-3 Test IX  

 Mechanické a barevné kódování  

 Prostorově přívětivé úhlové provedení  

 Rychlá a jednoduchá instalace 

Typické použití konektoru 

PerforMore  

Stejnosměrná rozhraní  
s vysokými technickými 
požadavky: 

 invertor / konvertor 

 baterie 

 nabíječka 
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Elektrobusy Rampini a projekt LIFE3H: první italský palivočlánkový autobus bude 

provozován ve vodíkovém údolí Přístav Civitavecchia.   
Společnost Rampini, italský vý-
robce vozidel a také hlavní part-
ner tohoto desátého ročníku naší 
konference Elektrické autobusy 
pro město, je v České republice 
znám zejména jako dodavatel 
elektrických midibusů s panto-
grafovým průběžným dobíjením 
pro vídeňského dopravce Wiener 
Linien; jeden zde byl testovaný 
v letech 2013–14 (viz úvodní člá-
nek v této brožuře). Od té doby 
se portfolio elektrických auto-
busů tohoto výrobce významně 
rozšířilo. Nejnovějším produk-
tem, který je nyní v procesu vý-
voje, je palivočlánkový midibus 
Hydron, který bude mít svoji pre-
miéru v tzv. vodíkovém údolí 
Přístav Civitavecchia. 

Trocha historie 
elektrobusů Rampini   
V roce 2010 vyrobila společ- 
nost Rampini z italské Umbrie 
svůj první elektrobus E80 – osmimetrový městský elektrický 
midibus pro přepravu 48 cestujících vybavený 200kWh bateriemi 
nabíjenými ze zásuvky, dávajícími vozidlu dojezd na jedno nabití 
cca 190 km. Byl to vůbec první italský elektrobus (na úvodní 
fotografii vpravo).  

Později se k němu přidal typ E60, šestimetrový elektrobus určený 
do města (na úvodní fotografii vlevo), mimo jiné vystavený v Pra-
ze u příležitosti výše zmíněné konference. Pojme 35 cestujících 
a jedno nabití vystačí na cca 120 km nebo 10 hodin provozu. Je  

velmi snadno ovladatelný, což spolu s maximální hmotností pou-
hých 8,8 t může být důležitou výhodou pro provoz v historických 
centrech měst. 

Veškerá elektrická trakční výzbroj u obou uvedených typů, 
využívající lithium-feritové bateriové články, byla zkonstruována 
a vyrobena firmou Rampini, včetně systému bateriového mana-
gementu (BMS) zahrnujícího řízení a monitorování jednotlivých 
bateriových článků s aktivním balancováním a automatické 
vytápění. 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Důležitým milníkem pro společnost Rampini 
se stal rok 2018. Tehdy zastavila výrobu diese-
lových dopravních prostředků pro veřejnou 
dopravu a zaměřila se na elektrické autobusy. 
To vedlo k významným organizačním změnám: 
Veškeré výrobní linky byly reorganizovány (viz 
foto vlevo dole) a posíleny byly zdroje určené 
pro výzkum a vývoj.  

Proces vývoje u společnosti Rampini se neza-
stavuje. V současné době připravuje Rampini 
Hydron, osmimetrový elektrobus s palivo-
článkovým prodlužovačem vzdálenosti. Spolu 
s ním je připravována i nová verze 8m elek-
trobusu, která bude hotova na konci roku 2021. 
První provozní nasazení Hydronu bude v tzv. 
Vodíkovém údolí Přístav Civitavecchia jakožto 
součást projektu  LIFE3H.  

Co je to vodíkové údolí?   
Vodíkovým údolím (anglicky Hydrogen Valley) 
se v terminologii evropských vodíkových a pali-
vočlánkových projektů nazývá realizace těchto 
technologií ve vymezené, geografickém území, 
zahrnující významnou část vodíkového hodno-
totvorného řetězce. Ten začíná výrobou vo-
díku, pokračuje jeho skladováním a dopravou 
ke koncovým uživatelům.  

Tři takováto vodíková údolí budou součástí ta-
ké výše zmíněného projektu LIFE3H.   

Projekt LIFE3H   
Cílem projektu LIFE3H je založit, předvést 
a využívat tři vodíková údolí s palivočlánkovými 
autobusy plněnými přebytečným vodíkem 
z místní průmyslové výroby, čímž se uzavře 
lokální hospodářský okruh. Úspěšné splnění 
tohoto cíle může znamenat výzvu pro dosažení 
čistoty vodíků 99,99 %, nezbytné pro bez-
chybné fungování palivových článků v auto-
busech, při použití odpadního vodíku z prů-
myslu.    

Projekt bude demonstrovat nová řešení 
pro dopravu, která zlepší kvalitu ovzduší, sníží 
emise, usnadní mobilitu, hospodářský růst 
a ekologickou udržitelnost a zároveň bude chránit lidi, architek-
turu i přírodní oblasti. 

V rámci projektu vznikají tři vodíková údolí. 

Prvním je historické město Terni, nacházející se v blízkosti jedné 
z největších italských oceláren. 

Druhým je přístav Civitavecchia (viz foto na této straně) s milióny 
turistů ročně a historickým přístavem.  

Třetím je horská oblast Altopiano delle Rocche v italských 
Apeninách s lyžařskými areály a částí přírodního parku Sirente 
Velino.  

Jak zmíněno v úvodu tohoto článku, dva palivočlánkové autobusy 
Hydron budou provozovány ve vodíkovém údolí Přístav Civita-
vecchia. 

Specifickými cíli projektu LIFE3H jsou: 

 vybudovat první tři italská vodíková údolí, která budou 
sloužit jako základ jednoho transregionálního vodíko-
vého údolí, 

 vyvinout praktický a zároveň udržitelný druh místní sil-
niční veřejné dopravy, 

 implementovat integrovanou místní politiku a regulační 
rámec pro široké využití vodíkových plnicích stanic 
a palivočlánkových vozidel, 

 posílit cirkulární ekonomiku skrze skladování a vy-
užívání odpadního vodíku z místního průmyslu, jako je 
výroba oceli nebo sody, 

 

 vytvořit standardní systém chytrého řízení udržitelné 
mobility, 

 vyvinout implementační strategii vodíkového údolí, 
umožňující jeho rozšíření a replikování v jiných oblas-
tech, 

 zvýšit obecné povědomí a zlepšit politickou vůli ohledně 
udržitelné mobility, vodíkové bezpečnosti a kvality 
ovzduší v oblastech s kulturním dědictvím.  

Projekt LIFE3H je koordinován regionem Abruzzo v partnerství 
s vyváženým společenstvím veřejných orgánů, výzkumných insti-
tucí, průmyslových partnerů a konzultačních firem.  

Účastníky projektu LIFE3H jsou tedy následující organizace:  

Regione Abruzzo (koordinátor), Società Chimica Bussi Spa, 
CITRAMS - University of L'Aquila, Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Port Mobility S.p.A., 
Rampini Carlo Spa, Snam 4 Mobility spa, Comune di Terni, 
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A: 
Unipersonale, UNeed.IT Srl, Università degli Studi di Perugia a 
Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

Celkový rozpočet projektu činí 6 339 853 € (cca 162 mil. Kč), 
z čehož 2 978 671 € (cca 76 mil. Kč) je spolufinancováno z ev-
ropského programu LIFE 2020. Projekt LIFE3H byl zahájen v září 
2021 a potrvá čtyři roky.  

Francesca Bertini, Rampini Carlo S.p.A. a redakce Smartcityvpraxi.cz  

Foto © Rampini Carlo S.p.A. a CivitavecchiaPort.org 

www.rampini.it  

 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Interoperabilita u elektrobusů   
S rozvíjejícím se trhem elektrobusů přichází stále více na pořad dne 
i problém jejich interoperability, tj. možnosti kombinovat elektrobusy 
a nabíjecí infrastrukturu od různých výrobců. Jako konzultanti se v tom-
to směru setkáváme s progresivním přístupem i s nepochopením. Je to 
mimo jiné dáno rychlým vývojem v této oblasti, ale také prostředím 
českého „dotačního socialismu“, kde velký podíl spolufinancování 
z evropských dotací nastartoval trh s elektrobusy, ale zároveň od po-
čátku pokřivil jeho fungování. Pojďme si zde ukázat některé důležité 
pojmy a aktuální situaci.  

Interoperabilita a kompatibilita 
Interoperabilita v obecném slova smyslu je schopnost různých 
systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáh-
nout vzájemné součinnosti.  

Interoperabilita na technické úrovni je dosahována pomocí kom-
patibility, která je obecně definována jako slučitelnost dvou nebo 
více technologických zařízení. V praxi se tím rozumí například to, 
že spotřebič může být zapojen do elektrické zásuvky, televize 
zpracuje audio i video signál apod. 

Interoperabilita je základním technickým předpokladem rozvoje 
trhu. Prosazování technických řešení nekompatibilních se za-
vedenými standardy na daném trhu představuje technické 
překážky obchodu, která brání působení tržních mechanismů 
včetně volné hospodářské soutěže a fungování ekonomie z roz-
sahu.  

Nabíjecí rozhraní elektrobusů 
Problém interoperability se u elektrobusů týká zejména na-
bíjecího rozhraní pro zásuvkové nabíjení a pro rychlé průběžné 
dobíjení vysokými výkony. Tak jako kdekoli jinde, i zde 
v uplynulých letech docházelo k procesu rozvoje mezi dodava-

telským průmyslem a dop-
ravci včetně vzájemných 
dohod s cílem stanovit ně-
která z dodávaných řešení 
jako standard, od něhož se 
může odvíjet interopera-
bilita. 

V uplynulých letech se pro 
nabíjení bateriových (či 
superkapacitorových) elek- 
trobusů zavedly jako stan-
dard 

 zásuvkové 
nabíjení CCS/ 
/Combo 2, 

 standardizované 
čtyřpólové rychlé 
dobíjení konzolí 
„shora dolů“ typu OppCharge, 

 standardizované čtyřpólové rychlé dobíjení konzolí 
„zdola nahoru“ typu bus-up (viz foto dole – elektrobus 
Solaris v Krakově). 

První uvedené rozhraní má oporu v evropských technických 
normách EN, druhá dvě uvedená rozhraní jsou prozatím kodi-
fikována v normách SAE, které jsou původem z USA, ale uzná-
vány jsou v oboru automobilového průmyslu po celém světě. 

Standardizované zásuvkové nabíjení CCS/ 
/Combo 2 
U průběžně dobíjených elektrobusů se v EU široce uplatňuje 
zásuvkové nabíjení standardem CCS/Combo 2 (viz foto nahoře). 
Jedná se o celosvětově rozšířený standard, používaný pro nabí-
jení lehkých i těžkých bateriových elektrických vozidel.  

http://www.smartcityvpraxi.cz/
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V rámci EU je tento standard uznáván jako základ interope-
rability elektrických vozidel se zásuvkovým nabíjením vyso-
kými výkony.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU 
ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alterna-
tivní paliva uvádí: „Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stej-
nosměrný proud pro elektrická vozidla musí být pro účely 
interoperability vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami 
kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2, jak je 
popsáno v normě EN 62196-3.“ Ve smyslu českých norem 
jde o technickou normu ČSN EN 62196-3  Vidlice, zásuvky, 
vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - 
Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: 
Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost 
pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami 
na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud. 

Příklad standardizovaného zásuvkového 
dobíjení: Elektrobusy v Trutnově  
Park čtyř elektrobusů typu Škoda 26 BB dopravce Arriva 
Východní Čechy pro MHD v Trutnově (v provozu od roku 
2019) používá čtyři stanice pro pomalé nabíjení a jednu 
rychlodobíjecí stanici.  

V obou případech jsou elektrobusy dobíjeny pomocí 
zásuvky evropského standardu CCS/Combo2, určeného 
pro těžká elektrická vozidla i pro elektromobily. Tím je 
zajištěna plná kompatibilita nabíjecí infrastruktury s dalšími 
elektrobusy při obměně nebo rozšiřování vozového parku. 
Rychlé nabíjení během dne probíhá výkonem 150 kW 
po dobu desítek minut.  

Zajímavostí tohoto projektu je, že bezemisní elektrická 
energie pro toto nabíjení je dodávána z vlastní spotřeby 
Elektrárny Poříčí vyrábějící elektřinu spalováním biomasy. 
Lze tedy deklarovat, že provoz těchto elektrobusů je 
uhlíkově plně neutrální.  

Standardizované rychlé dobíjení střešní 
konzolí OppCharge a bus-up 
Nabíjecí konzole pro rychlé čtyřpólové nabíjení elektrobusů 
upravuje norma SAE J3105, s bližší specifikací:  

 SAE J3105/1 upravující reverzní pantograf průmys-
lového standardu OppCharge,  

 SAE J3105/2 upravující standardizovanou čtyřpólovou 
střešní konzoli – tzv. bus-up, někdy pro jednoduchost 
nazývána „systém Schunk“. 

K plné standardizaci obou rozhraní zastřešené technickými 
normami došlo v letech 2018 – 2019. Těmito rozhraními je dnes 
vybavena většina evropských průběžně dobíjených elektrobusů. 
Zároveň je z toho patrno, že standardizace v této oblasti je stále 
poměrně živý proces. 

První český interoperabilní systém průběžně 
dobíjených elektrobusů: elektrobusy v Ostravě 

Dopravní podnik Ostrava provozuje od roku 2018 v rámci svého 
parku elektrobusů dva průběžně dobíjené elektrobusy Ekova 
Electron. K nabíjení je používán „reverzní pantograf“ pro čtyř-
pólové dobíjení (tj. dva silové póly, zemnicí pól a řídicí pól) 
evropského standardu OppCharge – též norma SAE J3105/1. 

Rychlodobíjení probíhá po dobu nejvýše 10 minut výkonem až 
450 kW. Dodavatelem celého projektu byla domácí firma Ekova 
Electric, s nizozemským výrobcem nabíjecích stanic Heliox jako 
subdodavatelem (viz foto vpravo nahoře).  

V březnu 2021 zvítězil ve výběrovém řízení Dopravního podniku 
Ostrava (DPO) na rozšíření systému průběžně dobíjených 
elektrobusů polský výrobce Solaris Bus & Coach, který dodá 
24 vozidel a nabíjecí infrastrukturu zahrnující dvě nové nabíjecí 
stanice se čtyřmi nabíjecími stojany od společnosti Siemens.  

Jde o důležitý průlom v zavádění elektrobusů v ČR. Poprvé se 
zde rozšiřuje park průběžně dobíjených elektrobusů a jejich 
nabíjecích stanic o dodávku od jiného výrobce vozidel 
i infrastruktury. V praxi to ukazuje, jak standardizace brání 

uzamčení zákazníka, tedy jeho závislosti na jednom dodavateli 
vozidel nebo nabíjecích stanic. 

Elektrobusy značky Solaris mají být uvedeny do provozu na jaře 
2022. Dopravce má v plánu je nasadit na autobusových linkách 
22, 28, 30, 32, 34, 51, 52, 53, 56 a na noční lince č. 43. 

Nestandardní řešení a jejich úskalí 
Bohužel vše nasvědčuje tomu, že většina českých elektrobusů 
nyní používá nestandardizovaná řešení, ať už zásuvku nebo jiná 
nabíjecí rozhraní. Dopravci, kteří na takováto řešení přistupují, 
se budoucími tržními dopady znemožněné či komplikované 
interoperability nezabývají. Důvody pro to mohou být různé.  

Nejčastějším z nich bude pravděpodobně neznalost věci, resp. 
neznalost průběžně se měnící situace na dodavatelském trhu. 
Dále to může být neochota se touto otázkou zabývat („až problém 
nastane, budou ho řešit jiní“), alibistický přístup k dotačním 
pravidlům („chceme nejnižší cenu za elektrobusy a nabíjecí 
stanice, zbytek je věc dodavatele“) nebo přeceňování vlastní 
jedinečnosti („my potřebujeme technologii na míru“). 

Nestandardní řešení se, podle našich diskusí s průmyslovými 
partnery, může například u uzemněného rychlého dobíjení týkat 
nejen vlastního nabíjecího rozhraní, ale má dopady i do vozidlo-
vého software. Jiným výrobcům se pak nevyplatí provést tako-
vouto změnu technického řešení pouze kvůli některým zákaz-
níkům na relativně malém českém trhu, a na odpovídající poptáv-
ku tudíž nezareagují. 

Shrnuto: S rostoucími parky elektrobusů bude zákonitě snaha 
využívat konkurenčního prostředí na již rozvinutém evropském 
trhu elektrobusů. Technická překážka obchodu v podobě nestan-
dardizovaného řešení toto prostředí na domácí půdě přirozeně 
omezí. Původní snaha o co nejlevnější dodávku pak může do bu-
doucna potvrdit známé rčení, že nejlevnější šaty jsou nakonec 
ty nejdražší.  

Jakub Slavík 

Foto © redakce 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. 
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