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Evropská rada – Summit 23. a 24. října 2014 

Závěry o rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (SN 79/14) 

 

Cíle: 

 

1) snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, 

 

2) zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 27 %, 

 

3) zvýšit energetickou účinnost o 27 % 

 

 
rok 2020 2030

snížení produkce CO2 - 20 % - 40 %

zvýšení podílu obnovitelných zdrojů + 20 % + 27 %

zvýšení energetické účinnosti + 20 % + 27 %
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Energetická bilance dopravy v ČR 

- doprava se v ČR podílí 21 % na konečné spotřebě energie, 

- energie pro dopravu je v ČR z 97 % závislá na ropě a jejích náhražkách, 

- elektřina tvoří jen 3 % energie pro dopravu.  

 

 

spotřeba energie (ASEK 2014)

výchozí stav: Česká republika, 2010

subjekt stát obyvatel obyvatel 

období rok rok den

GWh/rok kWh/rok kWh/den

primární spotřeba energie 515 083 48 976 134,2

konečná spotřeba energie 321 528 30 572 83,8 100%

spotřeba energie pro dopravu 68 611 6 524 17,9 21% 100%

z toho uhlovodíková paliva 66 250 6 299 17,3 97%

z toho elektřina 2 361 225 0,6 3%
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Role autobusové dopravy v MHD v ČR 

V 19 velkých městech v ČR, jejichž Dopravní podniky jsou členy SDP ČR, 
zajišťuje povrchová elektrická vozba (tramvaje a trolejbusy) 54 % přepravní 
nabídky (v místových kilometrech). 
 
Zbývajících 46 % přepravní nabídky zabezpečují autobusy (rok 2012): 
 
 přepravní nabídka 12 351 000 000 místových km 
 dopravní výkon  151 000 000 vozových km 
 počet vozidel  2 865 vozů 
 spotřeba nafty  66 000 000 litrů/rok 
 spotřeba energie  660 000 000 kWh/rok 
 náklady na naftu   1 836 000 000 Kč/rok 
 produkce CO2  174 000 000 kg/rok 
 
Trendy v rozvoji měst (vývoj urbanizace území, výstavba silniční sítě, zejména 
tangent) přirozeně vedou ke zvyšování kvality a atraktivity, a tedy i kvantity, 
autobusové dopravy.  
Výše uvedená čísla proto mají do budoucna tendenci růst, což z energetických 
a environmentálních důvodů není příznivé.  
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Autobusy  

Navzdory všeobecně respektovaným strategickým dopravním a energetickým 
cílům EU a ČR dochází ve městech nárůstu autobusové dopravy a to i na úkor 
elektrické vozby, zejména tramvají. Růst výkonů autobusové dopravy má 
nežádoucí energetické a environmentální dopady. 
Příčiny tohoto trendu jsou zákonité a trvalé i do budoucích let: 
 
1) odklon od bydlení v mnohapodlažních domech na sídlištích k bydlení v 
menších domcích se zahrádkami vede k významnému snížení plošné 
koncentrace obyvatelstva . 
 
Do řídce obydlených oblastí se nevyplatí budovat dopravní systémy s drahou 
liniovou infrastrukturou, byť právě tam je tichá a čistá doprava potřebná, 
 
2) mohutnými investicemi je řadu let systematicky budována síť kvalitních 
městských silničních komunikací s mimoúrovňovým křížením a s tunely, 
primárně určená potřebám individuální automobilové dopravy, avšak využitelná 
i pro městské autobusy.  
Autobusové linky tím získávají rychlé a přímé trasy. 
Tradiční linky MHD (tramvaje) však zůstávají vedeny ve svých historických 
trasách úzkými ulicemi přes obtížně průjezdné křižovatky a přes centrum. 
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Příklad: vývoj struktury přepravy v Praze 

(jen město - bez vnějších pásem, všichni dopravci) 

- v roce 2009 připadlo na 1 cestujícího v tramvaji 1,01 cestujících v autobuse 

- v roce 2012 připadlo na 1 cestujícího v tramvaji 1,22 cestujících v autobuse 
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Městské autobusy – energetická účinnost 

Systémové výhody tradičních městských autobusů: 

- aerodynamický odpor na sedadlo nižší, než osobní automobil, 

- hmotnost na sedadlo nižší, než osobní automobil, 

- hmotnost na sedadlo nižší, než kolejové vozidlo, 

- využití odpadního tepla spalovacího motoru pro vytápění. 

 

Systémové nevýhody tradičních městských autobusů: 

- aerodynamický odpor na sedadlo vyšší, než kolejové vozidlo, 

- valivý odpor cca 8 krát vyšší, než kolejové vozidlo, 

- nevyužití energie při spádovém brzdění, 

- nevyužití energie při zastavovacím brzdění (až 50 % z vykonané trakční práce), 

- vysoká volnoběžná spotřeba (cca 3 % spotřeby při plném výkonu), 

- nízká účinnost spalovacího motoru (zhruba 65 % energie paliva odejde 

výfukem a vodním chlazením) 
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Energetická bilance autobusu MHD 
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Alternativa: zemní plyn 

1. cíl EU: snížit emise skleníkových plynů o 40 % 

Porovnání paliv

palivo označení

obsah 

uhlíku

produkce 

CO2

měrná 

hmotnost výhřevnost

produkce 

CO2

poměr 

produkce 

CO2

% kg/kg kg/dm3
kWh/kg kg/kWht %

motorová nafta MN 87 3,19 0,83 11,86 0,269 100

stlačený zemní plyn CNG (200) 76 2,79 0,15 13,61 0,205 76

- vlivem vyššího obsahu vodíku má zemní plyn (metan) o 24 % nižší  

produkci CO2 na jednotku  teplené energie, než  nafta. 
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Alternativa: zemní plyn 

1. cíl EU: snížit emise skleníkových plynů o 40 % 

-z důvodu nižší teploty vznícení zemního plynu oproti naftě nelze použít  

vznětový (Dieselův) motor s kompresním zapalováním, ale je nutnou použít  

zážehový (Ottův) motor s jiskrovým zapalováním, což zvyšuje spotřebu energie 

zhruba o 8 %, 

- z důvodu nízké měrné hmotnosti zemního plynu ve srovnání s naftou (0,75 kg/m3 

versus 830 kg/m3) je nutno zemní plyn dvěstěkrát stlačovat (na 20 MPa), což vede 

k použití těžkých zásobníků, které zvyšují spotřebu energie o dalších 6 %,   

- o 14 % vyšší spotřeba energie paliva oproti naftě snižuje úsporu CO2 na 13 %.  

 

Porovnání vozidel

palivo označení

obsah 

uhlíku

produkce 

CO2

měrná 

hmotnost výhřevnost

produkce 

CO2

účinnost  

spalovaní

trakční 

práce

poměr 

spotřeby 

energie

poměr 

produkce 

CO2

% kg/kg kg/dm3
kWh/kg kg/kWht % % % %

motorová nafta MN 87 3,19 0,83 11,86 0,269 42 100 100 100

stlačený zemní plyn CNG (200) 76 2,79 0,15 13,61 0,205 39 106 114 87
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Alternativa: zemní plyn 

2. cíl: zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 27 % 

Zemní plyn je neobnovitelné fosilní palivo. 

Perspektivní náhradou je syntetická výroba umělého zemního plynu (metanu). 

 

Princip: v období odběrového sedla je přebytečná elektrické energie z 

nepredikovatelných obnovitelných zdrojů (větrné elektrárny) používána k 

elektrolýze vody. Vzniklý vodík (H2) je s pomocí oxidu uhličitého (CO2) měněn na 

snáze použitelný a skladovatelný metan (CH4). Nevýhodou je nevelká účinnost, 

proto je tato technologie vhodná jen pro zpracování jinak nevyužitelných přebytků 

elektrické energie z nepredikovatelných obnovitelných zdrojů.   

 

- pro státy (respektive území) s rozsáhlými přírodními obnovitelnými zdroji (větrná 

pobřeží, horské řeky, slunné pouště) je to revoluční technologie. Též jde o velmi 

účinný nástroj obchodní politiky na trhu přírodního zemního plynu, 

- nemá význam pro státy bez mohutných přírodních obnovitelných zdrojů (ČR) 
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Alternativa: zemní plyn 

3. cíl: snížit spotřebu energie o 27 % 

- použití zážehového (Ottova) motoru s jiskrovým zapalováním zvyšuje spotřebu 

energie zhruba o 8 %, 

- použití těžkých zásobníků plynu zvyšuje spotřebu energie o dalších 6 %,   

- stlačování plynu na 20 MPa zvyšuje spotřebu energie o další 2 %.  

 

=> náhrada nafty zemním plynem je provázena zvýšením spotřeby energie o 16 % 

 

Porovnání vozidel

palivo označení

obsah 

uhlíku

produkce 

CO2

měrná 

hmotnost výhřevnost

produkce 

CO2

účinnost  

spalovaní

trakční 

práce

poměr 

spotřeby 

energie

poměr 

produkce 

CO2

přirážka 

na 

stlačení

poměr 

spotřeby 

energie

% kg/kg kg/dm3
kWh/kg kg/kWht % % % % % %

motorová nafta MN 87 3,19 0,83 11,86 0,269 42 100 100 100 0 100

stlačený zemní plyn CNG (200) 76 2,79 0,15 13,61 0,205 39 106 114 87 2 116
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Statisticky zjištěná data ze souběžného provozu 

naftových a plynových městských autobusů: 

- nárůst spotřeby energie o 17 %, 

- pokles produkce CO2 o 13 %  

Validace výpočtu (statistika DP) 

Alternativa: zemní plyn 

palivo označení

obsah 

uhlíku

produkce 

CO2

měrná 

hmotnost výhřevnost

produkce 

CO2

gradient 

spotřeby

gradient 

spotřeby

spotřeba 

energie

produkce 

CO2

spotřeba 

energie vč. 

stlačování

% kg/kg kg/dm3
kWh/kg kg/kWht dm3/100 km kg/100 km kWh/km kg/100km kWh/km

motorová nafta MN 87 3,19 0,83 11,86 0,269 42,32 4,17 1,12 4,17

stlačený zemní plyn CNG (200) 76 2,79 0,15 13,61 0,205 35,02 4,77 0,98 4,85

poměr 87% 87% 18% 115% 76% 114% 87% 117%
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Shrnutí – konfrontace s cíli EU (SN 79/14) 

Alternativa: zemní plyn 

rok 2020 2030 CNG

snížení produkce CO2 - 20 % - 40 % - 13 %

zvýšení podílu obnovitelných zdrojů + 20 % + 27 % 0 %

zvýšení energetické účinnosti + 20 % + 27 % - 16 %
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Alternativní paliva 

Břidlicový plyn 

Princip těžby frakováním: 

Do vrtu vedeného v břidlici hluboko v podzemí se natlačí voda s pískem.  

Tím dojde k uvolnění malých částic v břidlici uzavřeného plynu. 

Nevýhoda: voda vyplavuje z břidlice soli, čistá voda se mění v „mořskou“ 

Výhoda: další těžba navíc – konkurenční tlak na snížení ceny zemního plynu  

z tradičních ložisek 

 

Musí ČR těžit břidlicový plyn? 

Těžba břidlicového plynu je realizovaná především v USA. 

Avšak opět jde o jednorázovou příležitost – o neobnovitelný zdroj.  

Idea amerických ekonomů: I za cenu vyšších nákladů na těžbu se podařilo vyvolat na 

trhu převis nabídky nad poptávkou a tím snížit tržní cenu zemního plynu (snížit zisk 

těžebních společností z obyčejných vrtů).  

Nákladově je těžba břidlicového plynu vysoká a potenciál v ČR není natolik významný 

na to, aby se v ČR tato těžba prováděla. Nechme nějaké zásoby příštím generacím. 

            Tudy cesta nevede! 
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Alternativní paliva 

Bionafta – metylester řepkového oleje 

Na 1 ha pole dopadne za rok zhruba 10 mil.kWh slunečního záření, z 1 ha 

pole lze ročně sklidit 3,5 t řepky a z ní vyrobit (po odečtení vlastní 

spotřeby) 800 dm3 bionafty s tepelným obsahem 8 000 kWh – tedy 0,8 

kWh/m2, výsledná účinnost je 0,08%, (fotovoltaika má 18%). 

 

V ČR připadá na 1 obyvatele spotřeba  cca 6,5 barelů ropy ročně, tedy ČR 

celkem spotřebuje cca 10 mld.dm3 ropy ročně. K úplné náhradě ropy 

řepkou by bylo potřeba v ČR pěstovat řepku na ploše 12,5 mil.ha, v ČR jsou 

k dispozici jen 3 mil. ha orné půdy, k pěstování řepky je potřeba čtyřikrát 

více. Řepka pole velmi vysiluje, znovu lze téže pole oset až po několika 

letech.  

Podmínkou současných vysokých výnosů řepky je aplikace fosforečných 

hnojiv, vyráběných z limitovaných (neobnovitelných) zdrojů surovin. 

Využívání zemědělských plodin k výrobě paliv vede k propojení cen 

potravin s cenami pohonných hmot, což má neblahé sociální dopady. 

 
            Tudy cesta nevede! 
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Alternativní paliva 

Vodík 

Vodík je výborným nositelem energie a lze jej využít: 

- k přímé výrobě elektrické energie v palivových článcích, 

- jako palivo pro spalovací motory. 

Vodík se však v přírodě volně nenalézá, ale je vyráběn: 

a) chemickou cestou z uhlovodíkových paliv, 

b) elektrolýzou z elektřiny. 

Proto nejde o primární, ale o sekundární (přeměněný) zdroj energie. 

 

Proces složený z výroby vodíku elektrolýzou a z jeho využitím v palivových 

článcích představuje akumulátor elektrické energie s otevřeným cyklem. 

Poměrně drahý a s účinností kolem 40 %.  

Aplikace této technologie je podmíněna levnou (nadbytečnou) elektrickou 

energií z obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny), využívanou 

v elektrolyzérech době odběrových sedel.  

S pomocí CO2 lze vodík přeměnit na snáze použitelný metan (CH4). 

Velký potenciál použití je u větrných elektráren na mořském pobřeží.  

To však není případ ČR. 

 

           Tudy v České republice cesta nevede! 
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Doba hojnosti levné energie 

Energie akumulovaná ve fosilních uhlovodíkových palivech umožnila 

nebývalý rozvoj průmyslu, dopravy i bydlení.  

 

Tento dar přírody posunul hospodářský, kulturní i rodinný život lidské 

společnosti výrazně vpřed. Zdroje fosilních paliv jsou však konečné. 

 

Chce-li si lidská společnost navyklý životní standard (včetně mobility) 

zachovat, musí období hojnosti levné energie využít ke zvládnutí přechodu 

na trvale reprodukovatelné obnovitelné zdroje. 

 

Řešením je větší orientace energetiky na elektřinu, kterou lze získávat  

i z obnovitelných zdrojů různého typu a vlastností. 
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Náhrada kapalných uhlovodíkových paliv elektřinou 

V České republice se v dopravě ročně spotřebuje zhruba 6 600 000 000 dm3 

kapalných uhlovodíkových paliv o výhřevnosti 10 kWh/dm3. Při uvažování 35 

% účinnosti pohonu spalovacím motorem a 70 % účinnosti elektrické trakce 

lze tato paliva nahradit 33 000 000 000 kWh, tedy 33 TWh elektrické energie. 

 

Ročně je v ČR vyráběno zhruba 86 TWh elektrické energie, a spotřebuje se  

71 TWh elektrické energie (15 TWh je exportováno). Náhrada kapalných paliv 

elektrickou trakcí znamená nárůst spotřeby elektrické energie o 46 % což je 

hodně, ale není to nereálné. Navíc převodem silniční dopravy na kolejovou 

(nižší valivý odpor, nižší aerodynamický odpor) lze energetickou náročnost 

dopravy snížit na jednu třetinu. 

K výrobě 33 TWh postačují při rovnoměrném odběru nové elektrárny  

o výkonu 4 GW (současný instalovaný výkon elektráren v ČR je zhruba 20 GW 

a ročně jsou schopny vyrobit 175 TWh, v průměru jsou vytíženy na 50 %). 

Při orientaci na akumulátorová vozidla lze dobu nabíjení zásobníků energie na 

vozidlech situovat do období nízkého odebíraného výkonu (do období 

energetických sedel). 
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MPO ČR (2012, 2014)  

Aktualizovaná státní energetická koncepce ČR 

ASEK letopočet rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

2012 spotřeba energie GWh/rok 2 194 2 417 2 694 3 000 3 389 3 861 4 444

2012 růst % 100 110 123 137 154 176 203

2014 spotřeba energie GWh/rok 2 361 2 389 2 694 3 361 4 333 5 667 6 917

2014 růst % 100 101 114 142 184 240 293
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Energetická bilance elektrobusu MHD 
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Pro srovnání: Energetická bilance autobusu MHD 
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Porovnání autobusu a elektrobusu MHD 

porovnání autobus - elektrobus

gradient spotřeby nafty litr/km 0,40

gradient spotřeby energie nafty kWh/km 4,00

cena nafty Kč/litr 28

gradient nákladů na naftu Kč/km 11,21

gradient spotřeby z aku. kWh/km 1,26

gradient spotřeby z 22 kV kWh/km 1,50

poměrná spotřeba energie % 37

cena elektrické energie Kč/kWh 2,40

gradient nákladů na el. energii Kč/km 3,60

poměrné náklady na energii % 32
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Spalování uhlíku 

Rovnice exotermické reakce dokonalého spalování uhlíku: 

  

1 kmol (12 kg) C + 1 kmol (32 kg) O2 → 1 kmol (44 kg) CO2 + 109,3 

kWh 

  

spálením 1 kg uhlíku vznikne 3,67 kg oxidu uhličitého a 9,11 

kWh tepelné energie 

vytvoření 1 kWh tepelné energie spalováním uhlíku je 

provázeno produkováním 0,403 kg CO2.  

 

Pokud je spalováno čerstvé přírodní palivo (např. dřevo), 

tak se koncentrace CO2 v zemské atmosféře nemění – do  

ovzduší se vrací CO2, který byl odebrán při vzniku paliva 

fotosyntézou. 

 

Při spalování fosilních paliv koncentrace CO2 v ovzduší roste (z 

historické hodnoty 285 ppm na současných cca 400 ppm). 

Roste riziko klimatických změn. 
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Uhlíková stopa 

Realita procesu hoření: 

 spálením jednoho litru nafty se dostává do ovzduší 2,65 kg CO2  

 spálením jednoho litru benzínu se dostává do ovzduší 2,46 kg CO2  

 spálením jednoho kg zemního se dostává do ovzduší 2,79 kg CO2 

  

Žádný filtr, přísada do paliva či jiná konstrukce motoru touto úměru nezmění.  

 

Údaj „100 g CO2 / km“ je pouze jiným vyjádřením spotřeby paliva: 

 

s = 100 km . 0,100 kg CO2/km / (2,65 kg CO2/litr nafty) = 3,8 litry nafty/100 km 

 

Jedinou cestou ke snížení antropogenní produkce CO2 je spalovat méně 

fosilních paliv, vrátit koloběh oxidu uhličitého do stavu přírodní rovnováhy 

s fotosyntézou.  
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MPO ČR (2014)  

Aktualizovaná státní energetická koncepce ČR 
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Výroba elektrické energie v ČR 

podíl fosilních paliv podíl jaderných a obovitelných zdrojů

celkem k úrovni roku 2010

Aktualizovaná státní energetická koncepce ČR předepisuje snížit do roku 2040  

podíl fosilních paliv na výrobě elektrické energie ze 61 % na 28 %. 

Tím dojede ke snížení uhlíkové stopy při výrobě elektrické energie pod polovinu. 
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Vývoj mobility v EU – cíle  

Programový dokument EU „Bílá kniha o dopravě“ (březen 2011) má tři 

základní a kvantifikovatelné cíle: 

 

a) neomezovat, naopak rozvíjet mobilitu, neboť ta je součástí 

hospodářského, společenského i rodinného života, 

b) zbavit mobilitu závislosti na kapalných uhlovodíkových palivech 

(zejména na ropě), která v současnosti pokrývají 96 % energie pro 

dopravu v EU, neboť jde o perspektivně nedostatkové, drahé a do EU 

importované zboží (v roce 2010 dovezla EU ropu za 210 miliard EUR), 

c) zásadním způsobem snížit produkci CO2 dopravou, a to ve srovnání s 

výchozí úrovní roku 2008 o 20 % do roku 2030 a o 70 % do roku 2050 

 

 „Pokud se nebudeme závislostí na ropě zabývat, mohla by být schopnost 

občanů cestovat, jakož i naše ekonomická bezpečnost značně ohrožena a to 

by mohlo mít nedozírné následky na inflaci, obchodní bilanci a celkovou 

konkurenceschopnost ekonomiky EU.“ EU KOM (2011) 144 
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Vývoj mobility v EU – nástroje  

Ve snaze neomezovat mobilitu ani po eskalaci cen ropy je preferována 

doprava v elektrické trakci. 

 

Pro oblast městské dopravy je tento trend v Bílé knize definován zcela 

jednoznačně: 

 

Z městské dopravy postupně vyloučit vozidla se spalovacími motory 

(prioritní orientace na hromadnou dopravu s elektrickou trakcí). 
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Cesty k čisté mobilitě 

K čisté mobilitě, tedy k dopravě nezatěžující životní prostředí exhalacemi, 

lze dospět kombinací tří technických kroků: 

 

1) sníženi energetické náročnosti dopravy, například: 

- zvýšení účinnosti pohonu (moderní frekvenčně řízené trakční 

pohony), 

- opětné využití kinetické a potenciální energie (rekuperační brzdění), 

- snížení valivého odporu použitím kolejové dopravy, 

- snížení aerodynamického odporu orientací na dlouhá vozidla 

schopná tvořit vlak 
 

2) přechodem od pohonu spalovacími motory k elektrické vozbě, 

 

3) změnou elektrárenství od spalování fosilních paliv k bezemisním 

elektrárnám. 
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Individuální elektromobilita 

Současný stav techniky (lithiové akumulátory, elektronicky řízené střídavé 

trakční pohony, …) přiblížily realitě elektromobil. Jeho širšímu uplatnění však 

brání dvě skutečnosti: 

 

- dojezd cenově dostupných elektromobilů kolem 100 až 150 km stačí na běžný 

denní provoz, nikoliv na občasné služební či víkendové jízdy. Není nakupován 

jako náhrada obyčejného automobilu, ale jako další vůz do rodiny (nevýhoda: 

investice na víc, parkování, ...), 

 

- elektromobil si zachovává základní nevýhody individuální automobilové 

dopravy, kterými jsou vysoká energetická náročnost a velmi nízké časové 

využití investice. 

Průměrný automobil je v ČR využíván jen 1 % času (14 minut denně), 23 hodin 

a 46 je nevyužit a překáží (zabírá plochu k parkování).    

 

=> individuální elektromobilita je vítaným doplňkem mobility (v místech, kde se 

pro slabost přepravní poptávky nevyplatí zřizovat veřejnou hromadnou 

dopravu), namůže však být jejím základem. 
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Veřejná hromadná elektromobilita 

Veřejná doprava je již více než sto let nositelem elektromobility.  

 

A to jak na železnici (elektrifikované tratě), tak i v městské hromadné dopravě: 

- metro, 

- tramvaje, 

- trolejbusy, 

- lanovky, 

- lodě, 

- eskalátory, 

- výtahy. 

 

Nyní přicházejí na řadu i elektrobusy. Ty jsou provozovány a po celý den 

(typicky 16 až 20 hodin denně) a mají výrazně vyšší výkon (fyzikální i 

přepravní).  

Náhrada spalovacího motoru elektrickým pohonem u autobusu má více než 

stonásobně vyšší přinos pro úspory energie a životního prostředí, než náhrada 

individuálního automobilu elektromobilem.  
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Veřejná hromadná elektromobilita 

 

a) Typický elektromobil (vlastněný řízený řidičem amatérem), používaný k 

dojíždění do zaměstnání (jeden cestující, ujetá dráha 2 x 10 km/den) 

Denní přepravní výkon: 

P = N . L = 1 . 20 = 20 os. km/den 

 

b) Typický městský elektrobus (vlastněný dopravním podnikem a řízený 

střídajícím se řidiči profesionály), používaný k ve veřejné hromadné 

dopravě (40 cestujících, ujetá dráha 200 km/den) 

Denní přepravní výkon: 

P = N . L = 40 . 200 = 8 000 os. km/den 

 

 

=> Náhrada spalovacího motoru elektrickým pohonem u autobusu má 

zhruba 400 krát vyšší přinos pro úspory energie a životního prostředí, než 

náhrada individuálního automobilu elektromobilem (součin vyššího počtu 

přepravovaných osob a vyšší denní doby používání).  
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Rozvoj elektromobility  

v městské hromadné dopravě 

Je zřejmé, že pro soulad cílů EU i ČR v oblasti dopravy a energetiky je 

potřebné zvyšovat podíl elektrické vozby.   

 

Vedle dalšího rozvoje metra a tramvají je potřebné též odpoutat elektrickou 

trakci od kolejí, umožnit ji i bez investičně náročného budování kolejové 

infrastruktury. 

 

Převod autobusové dopravy od spalování uhlovodíkových paliv na 

elektřinu má více reálných podob. Moderní technická řešení již jsou k 

dispozici. 

  

Významným mezníkem je možnost aplikace lithiových akumulátorů, které 

mají oproti doposud používaným olověným akumulátorům čtyřnásobně 

větší měrnou energii (100 kWh/t versus 25 kWh/t). 
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Potřebný denní dojezd  

Směrné hodnoty denní doby provozu: 

 

- soukromý individuální elektromobil pod denní dojíždění do práce: 

 

L = T . v = 2 . 0,5 . 80 = 80 km / den 

  

 

- městský linkový elektrobus (celodenní provoz): 

 

L = T . v = 15 . 20 = 300 km / den 
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Kummlerův vztah 

Již před sto lety definoval švýcarský elektrotechnik Hermann Kummler 

(1863 – 1949) zákonitosti dojezdu akumulátorových vozidel: 

 

Energie akumulátoru je dána součinem jeho měrné energie a hmotnosti: 

Ea = ka . ma     (kWh; kWh/t, t) 

 

Trakční energie je dána součinem měrné spotřeby energie, hmotnosti a 

dojezdu vozidla: 

Et = e . m . L  (kWh; kWh/tkm, t, km) 

 

Poměrná hmotnost akumulátoru je přímo úměrná dojezdu vozidla:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ma /m  = e . L /ka  (t/t; t,t) 
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Kummlerův vztah 

Příklad: bezemisní městský elektrobus 
(celková měrná spotřeba pro trakci a topení: 0,09 kWh/tkm), vybavený lithiovým 
akumulátorem (100 kWh/t, 30 % rezerva – tedy využitelná energie 70 kWh/t) 
 
Potřebná hmotnost akumulátoru: 
 
ma/m =  L . e /ka  = L . 0,09/70 = 0,0013 . L  
 
Typický denní proběh městského autobusu: 
 
L = vo . Ts = 18 km/h . 18 h = cca 300 km 
 
Potřebná poměrná hmotnost akumulátoru: 
 
ma/m = 0,0013 . L =  0,0013 . 300 = 0,39   
(tedy např. pro vůz délky 12 m: 7 t z 18 t, to není reálné) 
 
=>  Moderní technika přinesla velký pokrok v oblasti vozidel polozávislé elektrické 
trakce. Avšak stále ještě není reálné stavět bezemisní městské elektrobusy, schopné 
zajistit na jedno nabití celodenní linkový provoz náhradou za autobus.  
 

L km 100 200 300 

ma/m % 13 26 39 

ma18 t 2,3 4,7 7,0 
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Energie pro vytápění elektrobusů 

Energetická bilance spalovacího motoru: 

 30 až 40 % energie paliva se promění v mechanickou práci, 

 30 až 40 % energie paliva ohřívá výfukové plyny 

 20 až 30 % energie paliva ohřívá chladící vodu. 

 

 

Energetická bilance trakčního elektromotoru: 

 90 až 95 % elektrické energie se promění v mechanickou práci, 

 5 až 10 % elektrické energie se promění v tepelné ztráty.  

 

 

 pohon spalovacím motorem je energeticky nehospodárný, ale produkuje dostatek 

ztrátového tepla pro vytápění vozidla odpadní energií, 

 

 pohon trakčním elektromotorem je energeticky hospodárný, proto ale neprodukuje 

dostatek ztrátového tepla pro vytápění vozidla  odpadní energií. 
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Vytápění elektrobusů 

Možnosti vytápění elektrobusů: 

a) Naftové 

Není čisté řešení: 

- vozidlo je nadále závislé na drahých kapalných palivech (na ropě), 

- vozidlo produkuje spaliny, 

- vozidlo nelze deklarovat jako bezemisní a využívat výhody s tím spojené, 

- naftový agregát nedokáže v letním období chladit (klimatizovat) interiér, což již je 

standardem automobilů a během pár let bude i standardem MHD. 

b) Elektrické 

Je čisté řešení: 

- vozidlo je nezávislé na drahých kapalných palivech (na ropě), 

- vozidlo neprodukuje spaliny, 

- vozidlo lze deklarovat jako bezemisní a využívat výhody s tím spojené, 

- rezervu v energii akumulátoru pro vytápění lze v letním období využít pro 

chlazení interiéru, což již je standardem automobilů a během pár let bude i 

standardem MHD. 

=> jednoznačným trendem u soudobých elektrobusů je elektrické vytápění a 

klimatizace prostoru pro cestující (byť to zvyšuje dimenzování akumulátoru). 
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Bezemisní elektrobusy 

Měrná spotřeba energie elektrického vozidla je funkcí rychlosti a má tři složky: 

 

- konstantní (odpor valení a sklon) … a, 

- kvadratickou (aerodynamický odpor a kinetická energie) … cv2, 

- reciprokou (vedlejší spotřeba, v zimě zejména topení) … p/v, 

 

e = a + cv2 + p/v  (kWh/tkm) 

 

V městské hromadné dopravě má, vlivem nízké cestovní rychlosti, dost zásadní 

význam reciproká složka (p/v), vyjadřující příkon vedlejší spotřeby (zejména 

topení). 

 

Zpočátku byly stavěny elektrobusy  s naftovým topením. V zimním období však 

spotřebovaly zhruba stejně energie nafty pro topení, jako elektřiny pro pohon a 

produkovaly zplodiny hoření. 

Aktuálně jsou prakticky výhradně žádána bezemisní vozidla (zero emission), 

tedy vozidla s elektrickým pohonem i topením, respektive klimatizací (jasný 

trend). 
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Měrná spotřeba elektrické energie 
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Poznámka: definice dojezdu elektrobusu (1) 

Referenční příklad: 

 

Elektrobus 12 m, hmotnost v provozně obsazeném stavu včetně akumulátoru 15 t 

Akumulátor 3 t, 300 kWh 

 

a) dojezd na rovině stálou rychlostí 50 km/h, do úplného vybití akumulátoru, bez 

topení 

 

L = E / e = 300 kWh / 0,67 kWh/km = 450 km (100 %) 

 

b) dojezd na rovině stálou rychlostí 50 km/h, do vybití akumulátoru na zbytkovou 

hodnotu 30 % (20 % rezerva na pokles kapacity v průběhu životnosti, 10 % 

rezerva proti úplnému vybití), bez topení 

 

L = E / e = 210 kWh / 0,67 kWh/km = 310 km (70 %) 
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Poznámka: definice dojezdu elektrobusu (2) 

 

c) dojezd na rovině rychlostí do 50 km/h při vzdálenosti zastávek 0,5 km, do 

vybití akumulátoru na zbytkovou hodnotu 30 %, bez topení 

 

L = E / e = 210 kWh / 1,04 kWh/km = 200 km (44 %) 

 

d) dojezd ve kopcovitém terénu rychlostí do 50 km/h při vzdálenosti zastávek 

0,5 km, do vybití akumulátoru na zbytkovou hodnotu 30 %, bez topení 

 

L = E / e = 210 kWh / 1,22 kWh/km = 170 km (38 %) 

 

e) dojezd ve kopcovitém terénu rychlostí do 50 km/h při vzdálenosti zastávek 

0,5 km, do vybití akumulátoru na zbytkovou hodnotu 30 %, s topením 10 kW 

 

L = E / e = 210 kWh / 1,73 kWh/km = 120 km (27 %) 
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Průběžně dobíjené elektrobusy 

Současný stav techniky (lithiové akumulátory s měrnou energií 100 kWh/t) 

neumožňuje vytvořit bezemisní elektrobusy s dojezdem kolem 300 km, 

potřebným pro náhradu běžných linkových autobusů MHD. 

 

Řešením jsou průběžně nabíjené elektrobusy: 

a) nabíjené na zastávkách (s kondenzátorovými zásobníky energie), 

b) nabíjené na konečné (s elektrochemickými akumulátory). 

 

Nabíjení na zastávkách je vhodné pro nově budované dopravní systémy 

(elektrické napájení nabíjecích bodů je zřízeno v průběhu výstavby 

komunikace) – viz například tramvaje Katar 

  

Nabíjení na konečných je vhodné zejména pro již existující dopravní 

systémy (náhrada tradičních autobusů), u kterých není finančně reálné 

budovat nabíjecí body na jednotlivých zastávkách. 



21.11.2014 

© Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics  2014  Všechna práva vyhrazena. 

Strana 44 Ing. Jiří Pohl / IC RL EN 

Průběžně dobíjené elektrobusy umožňují v daném pracovním 

cyklu neomezený denní proběh (v noci probíhá vyrovnávací 

nabíjení) – ilustrativní příklad (akumulátor cca 3 t) 
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Průběžně dobíjené elektrobusy 

Časová náročnost doby průběžného nabíjeni je dána poměrem nabíjecího 

výkonu a středního vybíjecího výkonu: 

 

Tn/T = Pv / (Pn + Pv)  (h/h) 

 

Typická hodnota je zhruba 25 % (například cca 15 minut z 60 minutového 

cyklu). 

 

Doba potřebná pro nabíjení zpravidla nezhoršuje produktivitu provozu vozidel, 

neboť v městské autobusové dopravě je obvyklé, že vozidla stráví přibližně 33 

% času pobytem na konečných z provozních důvodů (vyrovnání jízdního řádu, 

odpočinek řidiče, rezerva na nepravidelnosti).  

Poměrnou dobu pobytu na konečných lze snadno zjistit z poměru oběhové a 

cestovní rychlosti: 

 

Tk/T = (vc – vo) / vc   (h/h) 

 

Typicky:  Tk/T = (vc – vo) / vc = (24 – 16) / 24 = 0,33 (např. 20 minut ze 60 minut) 
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Průběžně dobíjené elektrobusy 

Pro napájení nabíjecích míst  

na konečných lze použít  

elektrickou energii: 

 

a) z distribuční sítě 3 AC 400 V 50 Hz, 

 

b) z trakční sítě 600 V DC, respektive 

750 V DC, z pevných trakčních 

zařízení již existující elektrické 

dráhy (metro, tramvaj, trolejbus). 
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Průběžně dobíjené elektrobusy 

Pro města s již zavedenou elektrickou dráhou (metro, tramvaj, trolejbus) je 

mnohem výhodnější používat napájení nabíjecích míst z trakčního 

systému 600 V nebo 750 V DC, než napájení z nn distribuční sítě 3 AC 400 

V 50 Hz, a to z mnoha důvodů: 

 

 levnější (zhruba poloviční) cena elektrické energie, nakupované ve velkém z vn 

distribuční sítě 3 AC 22 kV 50 Hz, 

 možnost úspor energie využitím přebytků rekuperované brzdové energie v síti 

existující elektrické dráhy (dosud mařené v brzdových odpornících vozidel), 

 schopnost dodávat vysoké výkony bez zesilování a prodlužování distribuční sítě, 

 využití instalovaného výkonu měníren, původně dimenzovaných na provoz vozidel 

s nehospodárnou odporovým řízením, nyní (po příchodu moderních vozidel s 

pulsním řízením a rekuperací) výkonově nevyužitých, 

 nejsou nutné výkopové práce a výkup pozemků, stačí krátké vzdušné vedení, 

 přirozené přestupové vazby vedou k minimální vzájemné vzdálenosti obou 

systémů. 
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Krátké slepé dvoustopé trakční vedení na konečné 

stanici určené k dobíjení elektrobusů 
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Napájení dobíjecího místa elektrobusů z trakčního 

vedení z blízké tramvajové tratě 
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Propojení dopravních a energetických sítí 

Městská hromadná doprava je tvořena kombinací různých více dopravních 

systémů, které plní různé úlohy: 

 

a) páteřové linky k propojení různých částí města (silné přepravní proudy, 

velkokapacitní vozidla, krátký interval, stálá trasa – vhodné pro liniové 

elektrické napájení), 

b) Místní linky k plošné obsluze území (slabší přepravní proudy, menší 

vozidla, delší interval, flexibilní trasa – nevyplatí se budovat liniové 

elektrické napájení). 

Různé dopravní systémy jsou propojeny přestupními vazbami, které jsou 

řešeny s cílem zajistit tarifní, časovou a prostorovou návaznost. 

 

Tradiční prostorová návaznost páteřových a místních linek v přestupních 

bodech vytváří vhodné podmínky pro využití pevných trakčních zařízení již 

existujících páteřových linek městských elektrických drah (metro, tramvaje, 

trolejbusy) též k napájení nabíjecích bodů na konečných stanicích 

návazných místních linek (dosud autobusových).  
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Propojení dopravních a energetických sítí  

v přestupních bodech 
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Předávání brzdové energie  

(dosud mařené v odporníku tramvaje) 

TRAM 
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Propojení dopravních a energetických sítí 

Pevná trakční zařízení (napájecí stanice a trakčního vedení) elektrických 

drah (metro, tramvaje a trolejbusy) lze použít nejen pro napájení závislých 

vozidel na nich provozovaných, ale i pro napájení nabíjecích stanovišť 

polozávislých vozidel provozovaných v jejich blízkosti. 

  

To přináší pozitivní momenty: 

 další zhodnocení již v minulosti vybudovaných pevných trakčních 

zařízení, 

 zvýšení efektivnosti (návratnosti) nových investic do stavby dalších drah 

metra, tramvají a trolejbusů jejich širším využitím. 

  

Proto je na místě vnímat a využívat elektrické dráhy nejen jako dopravní 

síť, ale i jako všeobecněji využitelnou energetickou síť. 
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Integrující role MHD v oblasti elektromobility 

Elektromobily pro individuální potřebu přejímají mnohé systémové 

nevýhody IAD (denní doba využití cca 1 hodina, 23 hodin denně překáží)  

a proto nemohou být nosným trendem elektromobility. 

Jak z hlediska efektivního využití investic, tak z hlediska úspor 

uhlovodíkových paliv i poklesu exhalací je základem úspěšné aplikace 

elektromobility orientace na hromadnou dopravu. 

Jejím doplňkem však mohou být, zejména v oblastech se slabými 

přepravními proudy, individuální elektromobily. 

 

Proto má logiku zřizovat u stanic MHD s elektrickou vozbou  parkoviště  

P + CH + R s veřejnými nabíjecími stanicemi (s garantovanou dobou nabití 

na bázi smart grid).  

 

Analogicky lze veřejné nabíjecí stanice využít i pro vozidla zajišťujícími 

zásobování a služby (úklid), respektive pro obecní (sdílené) elektromobily 
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Aplikace elektrobusů s průběžným nabíjením 

 Vysoká četnost zastávek (záměrných i nechtěných) vedou v městském 
linkovém provozu k významným úsporám rekuperačním brzděním. 
Akumulátor je využívána nejen pro uložení energie při nabíjení ze sítě, ale 
i k využití energie dosud mařené ztrátovým brzděním. Náklady na energii 
klesají ve srovnání s naftovým provozem zhruba na 1/3 (s topením) až 1/4 
(bez topení), 

 

 Velká část autobusových linek končí  ve velkých městech na terminálech, 
které jsou přestupním bodem na metro či na tramvaj.  
V těsné blízkosti obratiště autobusu  
se tedy nachází systém elektrického  
napájení metra či tramvaje, který lze  
využít i pro napájení nabíjecích  
stanovišť elektrobusů (včetně  
zužitkování přebytků rekuperované  
energie). 
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Doprava a rozvoj měst 

Nové moderní budovy nabízejí větší pohodlí a velkorysejší životní a pracovní 

styl. Přesouvají se do nich aktivity z centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historická centra jsou krásná a památkově chráněná, ale ztrácí jiskru. 

Instituce i nájemníci je opouštějí do moderních budov v nových lokalitách. 

 

 

 

jádro 

nové centrum 

tradiční obytné čtvrtě / 

sídliště 

nové průmyslové zóny 
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Aktivní historické části měst 

 

Základem existence a rozvoje historických částí měst je naplňování jejich 

hospodářské funkce: bydlení, řemesla, služby, obchod, instituce. 

 

Jednou z nutných podmínek k tomu je doprava. 

 

Doprava je ve všech částech města (včetně historických) důležitá pro: 

 

- umožnění bydlení (dojíždění za prací, studiem a jinými aktivitami),  

 

- umožnění provozovat podnikatelské a jiné aktivity (dostupnost řemesel, 

obchodu, služeb, pohostinství, hotelů, a institucí jejich potenciálními 

klienty).   
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Oživení historické části měst dopravou 

Městské průběžně nabíjené midi elektrobusy: 

-vhodné rozměry – úzké a krátké (průjezdnost úzkými uličkami, nízké 

zatížení komunikací, zejména mostů), 

- malý poloměr zatáčení, 

- tichý a čistý provoz, 

- nulové exhalace (elektrické topení), 

- klimatizace, 

- celodenní provoz, 

- využití levné elektrické energie ze stejnosměrné drážní elektrické 

(tramvajové) sítě, 

- úspory rekuperací brzdové energie  

 

Vhodný a perspektivní dopravní systém pro městská historická centra  

(a též pro další aplikace, ve kterých je potřebné tiché a čisté vozidlo s 

menší kapacitou a snadnou manévrovatelností: nové vilové čtvrtě, 

záchytná parkoviště). 
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Technické řešení: 

elektrobus s průběžným nabíjením  

celková hmotnost (obs.): 12 000 kg 

hmotnost prázdného vozidla:   8 500 kg 

délka:    7,720 m 

šířka:    2,200 m 

výška:     3,050 m 

rozvor:    3,675 m 

převis:    2,345 m 

nejvyšší provozní rychlost  62 km/h 

přepravní kapacita:    3 + 26 + 1 + 1  
 (sedadla + stojící + osoba na vozíku + řidič)  

dojezd:   neomezený  
    (ve městě na určené lince) 

typ akumulátoru:     LiFe (Lithium-železo) 

energie akumulátoru:    96 kWh 

klimatizace:    přepravní prostor, elektrická 

trakční motor:    třífázový    
   asynchroní 85 / 150 kW 

trakční měnič:    DC-AC  
    IGBT Mono 

doba nabíjení:     10-15 min / 1 hodina 
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Oživení historické části měst dopravou 

Při záměru na zavedení autobusové linky městské hromadné dopravy přes 

historická centra měst dochází ke střetu názorů dvou skupin obyvatelstva: 

 

- část obyvatelstva zřízení linky požaduje, neboť buď chtějí využívat výhod 

hromadné doprav (rodiny s dětmi, starší lidé), nebo v tom vidí přínos pro 

své podnikání (majitelé či nájemci restaurací, hotelů, obchodů, …), 

 

- část obyvatelstva zřízení linky odmítá, neboť má obavy z hluku a exhalací 

produkovaných autobusovou dopravou. 

 

Elektrobusy jsou řešením, vyhovujícím oběma stranám: 

- dopravní obslužnost je zajištěna, 

- provoz bez hluku a exhalací nepůsobí rušivě.  
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Shrnutí důvodů k zavedení elektrobusů 

 

- bezemisní tichá a čistá doprava, 

- orientace dopravy na perspektivní a cenově energetické zdroje (elektřina), 

- využívání levné elektrické energie 

- zavedení elektrické vozby i na linky, na kterých se nevyplatí (nebo nelze) 

budovat liniové napájení (trakční vedení), 

- využití již vybudovaného elektrického napájení tramvají a metra i pro 

dopravu na jiných linkách (zhodnocení již vynaložených investic), 

- zavedení dalšího dopravního systému, který je kompatibilní s předchozími 

(metro, tramvaj, trolejbus, autobus) a přitom je schopen pokrýt jiný, dosud 

nezajistitelný účel. 
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Děkuji Vám za Vaši pozornost. 

Ing. Jiří Pohl 

Engineer Senior 

Siemens, s.r.o. / IC RL EN 

  

Siemensova 1 

155 00  Praha 13 

Česká republika 

siemens.cz/mobility 


