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*Stručně 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 a vlaky pro město  

…a další vzdělávací akce  

 

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


*Sledované vybrané oblasti 
• Shrnutí aktuálních statistik o trhu 

• Technologie 

• Pohony/zdroje energie 

• Netrakční spotřeba: Problém vytápění e-busů (a dalších 
bateriových vozidel) 

• Automatizace a digitalizace provozu 

• Ekonomika a financování 

• Tradiční zdroje financování – dotace, úvěry 

• PPP 

 

 



*Shrnutí aktuálních statistik 
Elektrické autobusy v EU 

• V Evropě nyní registrováno přes 10 000 elektrických autobusů (včetně parciálních trolejbusů, vodíkových a plug-in 
hybridů) 

• Leader je VDL (1. pol. 2022), ve statistikách průběžně soupeří s BYD 

• Roční registrace elektrických autobusů v Evropě 2021:  

• Registrováno 3282 e-busů 

• 2021/2020 nárůst o 48 % 

• Tři země poprvé překročily 500 ročních registrací 

• Německo 555 

• Velká Británie 540 

• Francie 512 

• Parky e-busů se neustále zvětšují nároky  
na nabíjecí infrastrukturu a podpůrné digitální  
technologie 

• Nicméně 98 % světového počtu elektrobusů je registrováno v Číně 

Elektrické vlaky bateriové a palivočlánkové v EU 

• Zatím individuální projekty – jednotky až desítky souprav; viz příklady dále (poznámka: počty dle dostupných 
zdrojů) 

 

 

© AB Volvo  



*Pohony/zdroje energie (1) 
• Elektrobusy v EU 

• Rozvinutý trh městských bateriových elektrobusů všech kategorií (8, 12 a 18 m),  
ne všichni výrobci ale mají zájem o český trh  

• Tříčlánkový 25m e-bus Hess s dobíjením bus-up 

• Meziměstské e-busy: Solaris představil 15m linkový  
e-bus, Mercedes má objednávku na 500km dojezd 

• Rozvinutý trh 12m palivočlánkových autobusů v EU:  
Solaris, Van Hool, Wrightbus, CaetanoBus (viz foto) 

• Požadavek zadavatele na zkušenosti  
z provozu je zcela legitimní, lze doložit veřejně dostupnými informacemi  

• Tlak na zahrnutí neodzkoušených produktů a řešení do soutěžních  
podmínek je hazardování se životy a zdravím lidí (viz otázka bezpečnosti  
vodíku v průvodci Elektrické autobusy efektivně) 

• DPP bude testovat prototyp Škoda H’CITY 12 (v pronájmu) 

• Představovány palivočlánkové autobusy i v dalších kategoriích 

• 18 m bus Solaris, eCitaro (vodíkový range extender) 

• 8 m bus Rampini (IT) a mobility & innovation (SK) 

• Superkapacitorové autobusy ve 12m i 18m verzi  
(Chariot Motors) – 108kWh superkapacitor = 50km dojezd  

© RVK a 

Fuelcellbuses.eu  



*Pohony/zdroje energie (2) 
• Bateriový zásobník u trolejbusů/IMC se stává standardem, např. ve Švýcarsku  

už pouze s bateriemi 

• Využití pro manipulační účely nebo pro nezávislý provoz na různě dlouhých  
úsecích linek  

• Praha zahajuje stavbu t-busové linky na letiště – 50 % pod trolejí, tříčlánkový  
BRT (viz vizualizace) 

• Další poznatky o IMC následují v přednášce Dr. Bartlomiejczyka 

• Bateriový zásobník u tramvají zpravidla pro kratší jízdy (stovky metrů nebo malé  
jednotky km), ale i výjimky: Timişoara: objednávka tram Bozankaya, na baterie  
                                                          dle výrobce více než 60 km (viz foto) 

• Častější mimo EU: V. Británie, USA,  
Austrálie, J. Korea, Čína   

• Systémy tram-train v EU: Německo, Francie, Španělsko, Maďarsko 

• Nároky na různé druhy napájení a vybavení vozidel  

• Elektřina jako služba: vybudování a provoz nabíjecí infrastruktury a dodávka elektřiny 
pro nabíjení (expanduje i Shell skrze akvizice) 

• Kompaktní palivočlánkové jednotky  

• Dodávány na trhu v různých kategoriích výkonu od 30 (viz foto) do 100 kW (busy, 
vlaky) nebo až 180 kW (vlaky) 

• Používány jako hlavní zdroj (zpravidla 12 a 18m busy a vlaky) nebo jako range 
extender (zpravidla, ale nejen, 8m busy) 

 

 

© Solaris a Škoda Transportation 

© DVV Media International 



*Pohony/zdroje energie (3) 
• Elektrické jednotky pro příměstskou a regionální dopravu polozávislé trakce – bateriové 

v EU: Německo – celkem objednáno cca 100 souprav od dvou dodavatelů 

• Stadler Flirt Akku (viz foto) 

• Siemens Mireo Plus B  

• Nezávislý dojezd až 150 km (Stadler), 80/120 
km (Siemens); nutno počítat s rezervami 

• Německo připravuje „elektrifikační ostrovy“ v 
dosud neelektrifikovaných stanicích 

• ČR: ČD poptávají BEMU u Škody Transportation, 
podle médií „finišuje vývoj“, předpokládaný 
nezávislý dojezd 80 km  

• Podmínka úspěšnosti: dostatečně robustní trakční vedení a další energetická 
infrastruktura  

• Nizozemská zkušenost: odklon od plánu zavést bateriové vlaky v provincii 
Overijssel kvůli vysokým nákladům na vlaky a posílení infrastruktury 

• Při uvažovaném zavádění třeba posoudit a porovnat všechny přímé i nepřímé 
investice 

 

 

© Stadlerrail.com 



*Pohony/zdroje energie (4) 
• Elektrické jednotky pro příměstskou a regionální dopravu nezávislé trakce – palivočlánkové v EU 

• Palivočlánkový pohon 

• Hybridní sestava: palivový článek  
a trakční baterie 

• Bezpečnost vodíku: palivové články  
a nádrže na střeše, baterie a pohon  
na podvozku 

• Alstom Coradia iLint (viz foto)  

• Objednány řádově desítky souprav  

• Dojezd na 1 naplnění: 1000 km  
(při testovací jízdě 1175 km) 

• Railshow po ČR a Slovensku v květnu  
2022, nabízen ČD    

• Siemens Mireo Plus H 

• Objednány řádově jednotky souprav  

• Dojezd na 1 naplnění: 600km/1000 km  
(podle verze) 

• Škoda Transportation v médiích prezentuje, že pracuje na vývoji vodíkového vlaku  



*Netrakční energie: vliv zdroje 
topení na spotřebu a emise 

• Test Sustainable bus: Bozankaya, Solaris, VDL – trakční + netrakční spotřeba podle druhu vytápění 

• Plně elektrické topení: až 2,35 kWh/km 

• Přídavné naftové topení: 1 – 1,4 kWh/km 

• Přesto lze sledovat odklon poptávky od přídavného naftového přímotopu směrem k plně  
elektrickému vytápění 

• Vytápění elektřinou 

• Tepelné čerpadlo: topný faktor (COP) od 4,5 při 15 °C po 2 při -10 °C → klesá účinnost 

• Elektrický přímotop: plně elektricky i v mrazech, ale zvyšuje nároky na kapacitu baterií  
– cena vozidla, ekologické dopady výroby a likvidace + nároky na primární zdroje 

• Faktor primární energie pro elektrické topení (přímotop) dle vyhl. 264/2020 Sb. = 2,6  

• Statisticky určený, zahrnuje emisní i bezemisní zdroje; jen uhlíkově náročné zdroje + baterie  1,7 (± dle výpočtu) 

• Může se reálně lišit v případě používání elektřiny pro nabíjení z bezemisních/uhlíkově neutrálních zdrojů 

• Naftový přímotop: používá se pouze v mrazivých dnech, faktor primární energie = 1,2 – ale nemá filtr spalin  

• Srovnání emisí naftového topení s provozem dieselového autobusu (průměr Euro 5 a Euro 6) – propočty pro Elektrické autobusy 
efektivně 

• Za provozu srovnatelné emise NOx a uhlíkové emise – v ročním průměru zlomky emisí dieselového autobusu 

• Za provozu násobky až desetinásobky emisí PM 

• Za provozu více než stonásobek emisí síry 

 

 

Vyšší lokální emise než provoz dieselového autobusu i v ročním 

průměru 



*Automatizace provozu (1) 
• 4 stupně automatizace (GoA) 

• GoA 1: automatické zabezpečení jízdy v provozu s řidičem 

• GoA 2: automatické řízení  
v provozu s řidičem 

• GoA 3: automatické řízení  
v provozu bez řidiče, ale  
s přítomností průvodce 

• GoA 4: automatický provoz  
zcela bez jízdního personálu 

• GoA 3 funguje na kolejích i  
na silnici; GoA 4 funguje  
    na kolejích, na silnici jako perspektivní cíl 



*Automatizace provozu (2) 
• Hlavní oblasti automatického provozu ve městech 

• Koleje: městské rychlodráhy  

• Od roku 1983 

• Nejbližší v provozu: Norimberk, Budapešť; provozovatelé: městské dopravní podniky  

• Plánován pro linku D pražského metra 

• Rozvinutý trh automatizačních technologií – postupná centralizace u několika 
dodavatelů (Siemens, Hitachi Rail, Alstom,  
Stadler) 

• Silnice: automatické elektrické minibusy (6 – 10 míst) 

• Od roku 2014 

• Nejbližší v provozu: Hof, Bad Birnbach,  
provozovatel: DB Regio Bus 

• Zavedené značky: Navya, EasyMile – bohaté  
provozní zkušenosti z celého světa, vysoká  
spolehlivost 

• Na trh vstupují také různé start-upy, např. Auve  
Tech (Estonsko) – prezentace i v ČR (viz foto) 

 



*Automatizace provozu (3) 
• Hlavní důvody automatizace ve městech a podmínky úspěchu 

• Koleje  

• Vyšší provozní spolehlivost 

• Výrazně vyšší schopnost operativního přizpůsobení provozu 
přepravní poptávce 

• Nižší provozní náklady 

• Podmínky úspěchu: optimalizace investičních a provozních  
nákladů, optimální volba technologie  

• Nástupištní stěny zvyšují investice, nejsou nezbytné 
z hlediska záchrany životů, ale napomáhají plynulosti  
provozu 

• Silnice 

• Zefektivnění a zatraktivnění veřejné dopravy  
– automatické minibusy jako „3. druh dopravy“ mezi  
velkokapacitní MHD a individuální dopravou 

• Větší dopravní bezpečnost (stárnoucí populace ve městech) 

• Podmínky úspěchu: jasný cíl, významná účast dopravce,  
odzkoušené technologie, organizace podle potřeb  
přepravního trhu 

 

 



*Automatizace provozu (4) 
• Hlavní výzvy automatizace provozu 

• Technické 

• Městské rychlodráhy: zábrzdná dráha  
kovového kola na kolejnici 

• Autonomní minibusy: nahodilý charakter  
smíšeného provozu v ulicích 

• Relativně nejvíce zvládnuté 

• Přijetí veřejností – dle vlastních pozorování  
kladné; případné problémy nepůsobí sama  
jízda bez řidiče, ale spíše organizace  
provozu nebo nekvalitní podpůrné služby 

• Ekonomika a legislativa – míra pokročilosti  
na kolejích a na silnici dána různou délkou  
dosavadní historie 

• Novela stavebního a technického řádu  
drah – vyhl. č. 269/2020 Sb. umožňuje provoz drážních vozidel bez 
přítomnosti řidiče (mj. nezbytná pro metro D v Praze) 



*Automatizace provozu (5) 
Koleje 

• Technologie CBTC – nejpokročilejší, předpokládaná i pro metro D; v provozu od 1985 (Vancouver) 

• Základní charakteristiky 

• Nezávislost na pevných traťových úsecích (tzv. pohyblivý blok) 

• Vysokokapacitní obousměrná komunikace dat mezi vlakem a traťovým zařízením, díky níž je 
velmi přesně určena poloha vlaku (zpočátku přes indukční cívky, nyní rádiové spojení) 

• Vykonávání životně důležitých funkcí vlakovými a traťovými procesory 

• CBTC vykonává tři základní funkce  

• ATP – zajišťuje bezpečnou jízdu vlaku (vždy  
přednost před funkcemi ATO a ATS) 

• ATO – zajišťuje účelnou a hospodárnou jízdu vlaku  

• ATS – zajišťuje plynulý a účelný provoz všech vlaků  
na sledovaných tratích podle jízdního řádu 

• Celostátní tratě: postupně instalován evropský systém  
ETCS; poprvé testován 1999 (Vídeň – Budapešť)  

• Různé úrovně automatizace, L3 má pohyblivý blok 

• Lze kombinovat s CBTC (Londýn – Elisabeth line, viz foto) 

 

© Crossrail Ltd. 



*Automatizace provozu (6) 

Jak funguje ATP – model bezpečného brzdění CBTC  



*Automatizace provozu (7) 
Silnice 

• Automatické řízení  
autonomních minibusů 

• Navigace 

• GNSS 

• Lidar a 3D  
mapa 

• Odometrie  

• Bezpečnost 

• Bezpečnostní  
kamery  

• Systém V2X (mj. komunikace s dopravní signalizací, viz foto) 

• Senzory světla a deště 

• Velký význam i konstrukce vozidel – manévrovatelnost, stabilita 

• Důležitá technologie pro využití v běžném provozu: řídící software umožňující jízdu po zvolené 
trase podle jízdního řádu nebo na vyžádání  



*Další oblasti digitalizace 
• Rostoucí parky bateriových elektrických vozidel – nároky na DMS 

(viz průvodce Elektrické autobusy efektivně) 

• Vozidlové informační systémy – optimalizace  
spotřeby energie,  
monitoring, prediktivní  
údržba 

• Identifikace polohy  
vozidel pomocí GNSS  

• Antikolizní systémy  
– ATP i u tramvají (viz 
foto z testování u DPO) 

                        © DPO 



*Ekonomika a financování (1) 
• Investice a provozní náklady v současné době ovlivněné 

mezinárodní geopolitickou situací 

• Ceny vstupů ovlivňují ceny produktů 

• Odhadovaný nárůst cen e-busů (dle 
oslovených výrobců): cca 15 % 

• Nárůst cen energií a jejich podíl na celkových 
kalkulovaných provozních nákladech  

• Před krizí nevětší podíl přímé mzdy a režie 

• Situace se může měnit – třeba řídit 
náklady jako celek v místě jejich vzniku 

• Výbornými finančními manažery často 
bývají technici – vědí, odkud a kam peníze 
skutečně tečou 

• Trend uvažovat jako soutěžní kritérium celoživotní 
náklady, nejen cenu 

• V zahraničí zavedené a osvědčené, v ČR se 
postupně rozvíjí, např. u Českých drah 

Vzorová kalkulace „před krizí“ 



*Ekonomika a financování (2) 
• Zdroje financování v rozvinutých zemích EU 

• Investiční projekty: vícezdrojové financování 

• Municipalita/městský dopravce 

• Úvěry včetně EIB 

• Příspěvek ze státních a regionálních rozpočtů 

• Investiční dotace z EU minimální 

• Vývojové projekty (autonomní minibusy) 

• Zpravidla kombinace státních/regionálních příspěvků a spolufinancování průmyslových partnerů 

• Méně rozvinuté země EU 

• Financování podobné  
českým podmínkám (viz 
přednáška MMR) 

• Více využívány  
zvýhodněné úvěry EIB 

• Kolejové dopravní prostředky:  
využívání leasingu  
(v ČR začínají ČD) 

 

 



*Ekonomika a financování (3) 
• Veřejně soukromá partnerství (PPP) 

• PPP = veřejná služba, financovaná a provozovaná prostřednictvím partnerství mezi veřejnou organizací a 
jedním nebo několika soukromými společnostmi – buďto skrze SPV (koncese) nebo jako společný podnik 

• Není pouhým alternativním způsobem financování (na to by bylo příliš drahé a složité) 

• PPP za určitých podmínek není vykazováno jako součást státního dluhu  výhody i omezení  

• Důležité podmínky úspěchu 

• Kvalitně připravený projekt a politická vůle k jeho realizaci  

• Významný provozní obsah 

• Odpovídající dělba rizik mezi zadavatelem a koncesionářem, promítnutá do platebního 
mechanismu 

• Prostor pro inovace a optimalizaci investičních a provozních  
výdajů + platební mechanismus motivující k jejich uplatnění 

• V EU zpravidla používáno pro rozvoj sítě městských drah  
– koncept DBFM (prodloužení tramvaje v Krakově),  
v některých případech i vozidlový park (tramvaj v Liège) 

• Londýn DLR: Lewisham Extension PPP předáno městu v roce  
2021 po 25 letech koncese; dvě další PPP odkoupena městem  
po cca 6 letech provozu – výhodnější financování 

• PPP v městské dopravě rozšířenější mimo EU  

• ČR: Opravárenská základna PMDP (viz foto) 

 

 



*Závěrem 
• Rychlý rozvoj moderních 

technologií napomáhá dosahování 
ekologických a klimatických cílů  
v městské mobilitě 

• Těžiště úspěchu zpravidla spočívá 
v ekonomice a organizaci, 
zejména v kvalitní přípravě 
projektu a využívání 
odzkoušených řešení 

• Je třeba přitom nezapomínat, že 
základním smyslem veřejné 
dopravy je přemisťování 
cestujících podle jízdního řádu 

 

 

CBTC v praxi 



  

 

*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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