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Chytrá a zdravá městská veřejná 
doprava … 

… nemůže být postavena na spotřebě 
nechytré a nezdravé energie  

Jsme schopni nalézt řešení jak poskytnout 
městům příjemnou, čistou, zdravou a efektivní 
městskou veřejnou dopravu – a přitom pouze 

nepřenést problémy a znečištění jinam? 
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U.S.Patent 1,150,523 
Charles F. Kettering, 15.6.1911 



Hezká řeč, ale co hodláte dělat? 
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Reakce Shimona Perese na proslov Shaie Agassiho 
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Základní cíle pro města 

1. Zbavme se benzínu a nafty – pojďme do elektřiny  
Nejčistší energetický zdroj dnes i v blízké budoucnosti 

 

2. Vyberme pokud možno čisté a obnovitelné zdroje 
elektrické energie – solární, větrné, vodní 

 

3. Zajistěme vhodné dopravní prostředky a 
infrastrukturu 
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Ideální situace 
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Ale … 

1. Slunce, vítr, déšť  – nejsou pod naší kontrolou 
Kdy, jak dlouho, kolik, kde 

2. Vysoká cena elektrických dopravních prostředků 
Nízké výrobní série 

3. Omezující parametry dnešních elektrických 
dopravních prostředků 

Nízký dojezd, vysoká váha baterií, bezpečnost – nebo 
závislost na fixní trakční infrastruktuře  
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Máme veškeré potřebné technologie 
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… pouze co schází, je idea, jak vše 
efektivně organizovat a řídit … 



Hlavní problém – nízký dojezd na 
baterie 

Současné bateriové elektrobusy  ujedou 
120  – 160 km/den bez dobití baterie 
 
 

Nedostatečné pro potřeby dopravních 
podniků 
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Potřebný denní nájezd městského autobusu je 230 km 

Dieselový autobus zvládá  
300 – 500 km/den bez 
doplnění paliva 



Možné řešení – výměna baterií 

Při jedné výměně baterie za den zvládne bateriový 
elektrobus bez potíží 240  – 320 km/den 
 
 

Dostatečná nabídka pro dopravní podniky 
i jako dočasné řešení než budou za X let baterie 
umožňující dojezd nad 230 km s jedním dobitím  
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Potřebný denní nájezd městského autobusu je 230 km 

Dieselový autobus – už 
není potřebný 



Nutná řešení… 

Oddělení v čase 
Čas výroby elektrické energie může být odlišný od 

času její spotřeby – umožní též výběr 
energetických zdrojů 

 

Oddělení od fixní lokace 
Vozidlo musí být nezávislé od drátů elektrického 

vedení a kolejí 
 

Oddělení vlastnictví 
Vlastnictví vozidla nemusí být spojeno s 

vlastnictvím drahých baterií – rozložení 
rizika, schopností, zájmů 
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Smart grids 

Akumulace 
energie 

Dobíjecí a 
výměnné 
bateriové 
systémy 

Bateriové 
elektrobusy 



Převezměme starosti od provozovatelů 
městské veřejné dopravy   

1. Zajistěme efektivní a chytrou akumulaci 
levné a čisté trakční energie 

Nákup , skladování, zpětný prodej 

2. Postarejme se o baterie 
Investice, manipulace, výměna, servis, další využití 

baterií již nevhodných pro dopravu, recyklace 

3. Snižme pořizovací ceny elektrobusů 
Dostatečný výrobní objem sníží cenu vozidel  

 
 

9.-10.4.2013 Plzeň 
Advanced City Transport & Energy  ACTE 

Presentation – ALIGIER s.r.o. 
13 



Závěr 

1. Města v České republice mají 2500 autobusů a 500 trolejbusů 
Koncept má dostatečnou šíři, aby byl zajímavý pro nejdůležitější hráče v 

energeticko – dopravní oblasti 
 

2. Existuje další významný segment městských vozidel 
Zásobování, sběr odpadků, úklidová vozidla, taxi  – koncept může být 

významně rozšířen a následně doplněn i osobní e-mobilitou 
 

3. Řešení energetické autonomie měst a mikroregionů 
Provázaný energeticko – dopravní koncept může zajistit městům další 

potřebné funkce jako jsou krizové scénáře, další zlepšování úrovně 
života v městech, určitou soběstačnost 

 
 
 

Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 
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ROMAN LESNÝ 

 

 

 

rlesny@aligier.cz                       tel: 602 602 604 

www.startupnation.cz 
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