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Studie „E-mobilita v MHD“(1) 

• Zpracoval: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting 
Services 

• Hlavní příjemce: Sdružení dopravních podniků ČR 
a jeho členové 

• Cíl: seznámit se současným stavem a trendy 
vývoje elektrobusů, podnítit zájem dopravců, 
výrobců, škol a veřejných institucí o rozvojové 
projekty 

• Plné znění volně ke stažení na 
www.proelektrotechniky.cz 
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http://www.proelektrotechniky.cz/


Studie „E-mobilita v MHD“ (2) 
• Partneři studie:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Zdroje informací: zprávy a studie organizací Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
– FCH JU (EU) a National Renewable Energy Laboratory – NREL (USA), Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních 
technologií, ČVUT Fakulta dopravní, Dopravní podnik Ostrava, EKOVA ELECTRIC a.s.,  
ÚJV Řež, a. s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Transport for London, SunLine Transit 
Agency (USA), informace o zkušebních provozech od partnerů studie, publikované 
výstupy rozvojových projektů HyFleet:CUTE, 100 Bus Electriques a Trolley, odborná 
média: Proelektrotechniky.cz, FuelCellToday a Railway Gazette International   
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Cegelec Praha a.s. EVC Group s.r.o. SOLARIS CZECH spol. s r. o.  

SOR Libchavy spol. s r.o. ŠKODA ELECTRIC a.s. VOLVO Truck  
Czech s.r.o.           

ABB s.r.o. 

Siemens s.r.o. 



Elektrobusy a životní cyklus trhu 
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Výchozí předpoklady studie 
• Orientace na standardní  12m městské autobusy  

v linkovém provozu 
• E-minibusy: samostatný produkt s delší historií a 

specifickými podmínkami provozu (zpravidla okružní 
linky v centrech); zkušenosti z případových studií 
přiměřeně využity i zde 

• Údaje z provozu (12 případových studií a informace 
od výrobců) porovnány  
– se souhrnnými údaji zprávy „Urban buses: alternative 

powertrains for Europe“ (FCH JU) – přístup „well-to-
wheel“, „total cost of ownership“ – dále „Studie EU“ 

– se závěry průběžné zprávy NREL (USA) za rok 2012 o FC 
busech v porovnání s dieselem, diesel-hybridem a CNG 
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Zdroje energie elektrobusů 
• Akumulátor: zpravidla lithium-iontové trakční baterie 

– Kapacita na celý den provozu: „noční e-busy“ 
– Nabíjené na trase (zásuvka, sběrač, indukční,  

„flash charging“): „oportunitní elektrobusy“  

• Palivový článek (fuel cell – FC):  
– Převládá PEM technologie 
– Palivový článek ≡ vodíkový pohon 

(jsou např. metanolové FC a  
vodíkové spalovací motory) 

• Hybridní diesel:  
– Paralelní: diesel nebo elektromotor  
– Sériový: elektromotor, diesel dobíjí baterii 

• Další dočasné zdroje elektrické energie: superkapacitor 
(osvědčený), jiné (např. elektromechanický setrvačník) 
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Schéma palivového článku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚJV Řež 



Trakční baterie elektrobusů:  
dojezd versus spotřeba energie  
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Přínosy hybridních technologií 
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Relativní spotřeba energie 
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Emise „well-to-wheel“ a hlučnost 
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Náklady na km – současnost 
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Náklady na km – očekávaný vývoj 
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Provozní spolehlivost - disponibilita 
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distribuční/ 
přenosová síť 

obnovitelné 
zdroje energie 

plynová síť 

elektrolyzér 

fc-bus 
palivový článek 

vodíková 
infrastruktura  

plynová 
elektrárna 

H2 „chytrá“ 
měnírna 

nabíjecí 
stanice 

e-bus  

H2+CO2  
z průmyslu 
→metan   

plyn 

zásobník H2 

H2 

(Souběžně s toky médií probíhají obousměrně toky informací) 

konvenční 
zdroje energie 

E-mobilita MHD a smart grids 



Poznatky ze zpracování studie (1) 
• Liší se dílčí hodnoty (různé místní podmínky, různé metody 

kalkulace), ale základní vztahy mezi druhy pohonů a závěry 
pro budoucí vývoj se shodují: 
– Perspektivní směry vývoje: průběžně dobíjený (oportunitní) e-bus, 

fc-bus (elektrobus s palivovými články) 
– Nejekologičtější ze současných produktů silniční MHD na 

rozvinutém trhu jsou trolejbusy a hybridní diesely 
– CNG pohon: „nenasytný jedlík levného paliva“; ekologické přínosy 

v městském prostředí s častými rozjezdy sporné 

• Technologie se rychle vyvíjejí a na každý problém je řešení: 
– Závislost trolejbusů na infrastruktuře: zásobníky energie 
– Dojezd e-busů: průběžné dobíjení s technologiemi na míru 

místním poměrům 
– Velké náklady fc-busů: rozvoj FC technologií a vodíkové 

infrastruktury – iniciativy průmyslu 
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Poznatky ze zpracování studie (2) 
• V zahraničí úzká spolupráce výzkumné sféry, výrobců a 

dopravců – snaha co nejrychleji dostat nové produkty na 
běžný trh; v ČR zatím málo, velká zahleděnost do sebe 

• Potenciál pro podporu z veřejných zdrojů státu a EU: 
– Podpora výzkumu, vývoje a zkoušek v běžném provozu u 

produktů ve vývoji (elektrobusy a jejich součásti – trakční 
baterie, palivové články, hybridní systémy a jejich řízení) a u 
systémů smart grids 

– Dotace na ekologickou MHD u hotových produktů (metro, 
trolejbusy, tramvaje, hybridní autobusy 

• Nutnost zapojit dopravce do rozvojových projektů a 
zároveň jim kompenzovat vzniklá provozní rizika 
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Poznatky ze zpracování studie (3) 
• Vybavení a organizační kultura provozovatele – předchozí 

zkušenosti s elektrickou trakcí výhodou 
„Máme kousek odtud měnírnu. Můžeme se napojit tam, žádný 
problém.“   

• Velká variabilita řešení: autobus MHD je zařízení na přepravu 
cestujících podle jízdního řádu – třeba uzpůsobit výběr 
produktu požadavkům konkrétního přepravního trhu, ne 
naopak 

• Třeba sladit aktuální a výhledový přepravní a dodavatelský trh  
– zpracovat studii proveditelnosti s cost-benefit analýzou 

– užitečné kombinovat interní znalosti s pohledem zvenčí  

• O tom všem bude 2. a 3. blok semináře 
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Další informace 

Otázky a komentáře k tématu, spolu s analýzami, 
studiemi a průzkumy v MHD a kolejové dopravě: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 
 Tel.     +420 323 631 119 

 Mobil: +420 777 078 602 
 E-mail: slavik.jakub@volny.cz;  
     info@proelektrotechniky.cz  

Vývoj elektromobility a automatizace v dopravě: 

 www.proelektrotechniky.cz  
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Děkuji za pozornost!   
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