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Elektromobilita a město Brno 

 Dohoda o spolupráci „Výstavba sítě dobíjecích stanic pro 

elektromobily ve městě Brně“ mezi městem Brnem a Teplárnami 

Brno a.s. 

 

 Budováním nabíjecí infrastruktury pro elektromobily a elektrifikací 

vlastního vozového parku přispíváme k plnění cílů města Brna v 

paktu měst a obcí v EU SECAP o snižování emisí CO2.  

 

 V roce 2022 společně s OD MMB spustíme systém parkovací  

zóny E pro elektromobily v Brně  

 

 



 Do roku 2030 postavíme v Brně až 300 nabíjecích stanic 

 Investice cca 180 mil. Kč 

 Úspora 150 000 tun CO2 za rok 

 V současnosti TB vlastní 16 elektromobilů 

 

Elektromobilita 



 Odbor dopravy MMB zřizuje 2022 u dobíjecích míst dopravní 

značení – zóna E. 

 

 Parkování pouze pro elektromobily. 

 

 Parkování zdarma podle zóny na 4 a 24 hodin zdarma. 

 

 Pro využití zóny E budou elektrombilisté používat stávající 

parkovací aplikaci města ParkSimply Brno.   

 

Dopravní značení a zóna E pro elektromobily 



 

 

Elektromobilita.cz 



Mapa nabíjecích stanic 2021  



Mapa nabíjecích stanic 2022  



Výstavba stanic 



 V září 2021 jsme spustili službu registrovaných zákazníků E-mobilita TB. 

– zvýhodněný cenový tarif 

– přístupový čip a pohodlný platba jednou za měsíc 

– zákaznický servis 

– snadné vyhledávání nejbližší stanice 

– informace o obsazenosti stanic 

– přístup do mobilní aplikace  

 

 

Služba pro registrované zákazníky 



Mobilní aplikace 

 mobilní aplikaci pro registrované 

zákazníky E-mobilita TB  

– vyhledávání nejbližší stanice 

– informace o obsazenosti a ceně  

– zahájení nabíjení 

– sledování historii nabíjení 



Edukační výpůjčky elektromobilů 

 Elektromobilita na vlastní kůži – zápůjčka elektromobilů: 

 městské částí  

 odbory města Brna 

 zaměstnanci TB 

 široká veřejnost (soutěže) 

 

Vozidla si již vyzkoušeli  

v 20 subjektech a půjčujeme dále! 



 Jednotný vizuální styl dobíjecích stanic 

Vizuální komunikace 

Rychlodobíjecí stanice Pomaludobíjecí stanice Wallbox 



 Branding dobíjecích míst 

Vizuální komunikace 



DĚKUJI 

ZA POZORNOST 

 
www.teplarny.cz 


