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1. Úvod 

Koncepce nabíjecích stanic města Přerova vzniká pro účely transparentního přístupu k aktivitám soukromého 

sektoru ve smyslu budování veřejných nabíjecích stanic a nutnosti stanovení detailnější politiky výstavby 

nabíjecích stanic městem. Součástí je zapracování požadavků dopravce MAD a podpora nabíjení elektrobusů. 

Koncepce je vytvořena na základě podmínek roku 2019, kdy ve městě Přerově prakticky není veřejná nabíjecí 

stanice a nabíjení v bytové zástavbě není možné. Rozšíření elektromobility pohonem  je na počátku i přes 

náskok před vodíkovým, jehož nástup se předpokládá zejména v příměstské autobusové dopravě do r. 2030. 

Rozvoj nabíjecích stanic je veden cíli ekologickými s vazbou do budoucnosti. Předpokládá se, že v budoucnu 

bude provozování a nabíjení elektromobilů i ekonomicky výhodné. Současně je nutné vzíti v potaz, že doba 

výstavby nabíjecí stanice od záměru k realizaci je minimálně 2 roky. Vzhledem k blížící se masové výrobě a 

prodeji elektromobilů, které se předpokládá do r. 2025, se čas na výstavbu krátí. Město Přerov má dnes kolem 

7500 konvenčních vozidel v sídlištní zástavbě. V případě přirozené obměny vozového parku je nutné připravit 

podmínky pro hladný přechod k elektromobilitě s nabíjením vč. rezidentního.    

Stojíme na počátku. Proto je nutné tuto koncepci aktualizovat s ohledem na vývoj v odvětví a s ohledem na 

nabídku a poptávku nabíjení. 

2. Vazba na dopravní strategii města - PUMM 

Nadřazená koncepce Plán udržitelné městské mobility města Přerova z r. 2017 definuje opatření B1: 

Elektromobilita  zajištěním možnosti nabíjení elektromobilů ve městě vybudováním nabíjecích stanic a 

rekonstrukcí rozvodné sítě VO s kapacitou pro 2000 elektromobilů. 

Mimo to je v rámci opatření B9 Úklid vozidel z ulic do parkovacích domů plánováno nabíjení elektromobilů v 

soukromých garážích.   

V rámci koncepce veřejné dopravy je v rámci opatření B3 Alternativní palivo MAD cíl zajištění MAD vozidly na 

CNG či elektrobusy. Dle Bílé knihy EU  z r. 2011 má být do r. 2030 zajištěna logistika města bez emisí CO2. Proto 

je vhodné zařadit elektrobusy do provozu co nejdříve  při uvažovaném průměrném stáří vozového parku 7 - 8 

let.  

Indikátorem je počet dobíjecích stanic. 

3. Motivace 

Jedním z nejefektivnějších způsobů snížení emisní a hlukové zátěže automobilové dopravy je podpora 

elektromobility. Snížení emisí je provedeno bez omezení kvality a rychlosti přepravy. V současné době je 

podpora tohoto segmentu s vysokým potenciálem malá. Počty čistě elektrických bateriových vozidel nebo plug-

in hybridů, které kombinují spalovací motor s motorem elektrickým, rostou snad ve všech státech Evropy. 

Evropským lídrem v procentu vozidel na elektrický pohon je Norsko. Díky masivní státní podpoře, která trvá již 

několik let, jsou tam elektromobily více než konkurenceschopné vozidlům s konvenčním motorem. 

Česká republika naopak z rozvinutých zemí Evropy patří k těm, kde elektromobilita pokulhává a stále se jí 

nedaří prorazit. Největší brzdou rozvoje elektromobility na našem území je nedostatečná dobíjecí 

infrastruktura. Je důležité vzít v potaz, že pokud majitel vozidla s elektrickým motorem nebude mít jistotu, zda 

dojede do místa svého určení v nějakém přijatelném čase v porovnání s klasickým vozidlem, tak se pro nákup 

elektromobilu nerozhodne. Problémem je, že výstavba a investice do dobíjecích sítí musí předcházet příchodu 

většího počtu vozidel, které tuto síť budou využívat a vytvářet investorům zisky. Je proto nutné podporovat 

každý takovýto záměr. 
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Cílem této dokumentace je nastavit transparentní proces vztahu mezi soukromým sektorem jako investorem 

veřejné nabíjecí stanice a městem jako vlastníkem pozemků. 

Dalším cílem je nastavení strategie rozvoje nabíjecích stanic realizovaných městem. Jedním z nejdůležitějších 

úkolů je zvýšení efektivity vynaložených prostředků a snížení ceny dobíjecích stanic na minimum.     
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4. Cíle 

Strategickým cílem je podpora elektromobility, jako jednoho z nejefektivnějších nástrojů snižování emisí CO2. 

Toto je navrženo z pozice města zajistit: 

A. Podporou a výstavbou nabíjení v rezidentních oblastech 
B. Podporou a výstavbou nabíjecích stanic v zónách zpoplatněného stání 
C. Nastavením podmínek pro realizaci rychlonabíjecích stanic soukromým sektorem 
D. Nabíjení MAD 

Opatření cíle A Nabíjení v rezidentních oblastech 

Nabíjení v rezidentních oblastech je nejpřirozenější a nejefektivnější nabíjení elektromobilů. V současné době 

není možné nabíjet elektromobily ze stejné sítě jako VO. K tomuto je nutná změna energetického zákona. Další 

možností je v rámci rekonstrukce VO vést samostatný okruh pro nabíjení z lamp VO nebo samostatných 

zásuvek ve stojanech. Realizace bude postupovat dle plánu rekonstrukce VO s cílem zajistit ve střednědobém 

horizontu možnost nabíjení ve všech sídlištích města. 

Opatření cíle B Nabíjení v zónách zpoplatněného stání 

Nabíjení v zónách zpoplatněného stání není díky použité technologii parkovacích automatů možné, proto je 

tato možnost pouze zmíněna pro případ změny napájení parkovacího automatu s integrací parkovacího 

automatu a nabíjecí stanice. Stávající parkovací automaty jsou v lokalitách Husova, Parkoviště Poliklinika, 

Žerotínovo nám., nám T. G. M., Kratochvílova a Horní nám. V prioritách je zřízení nabíjecí stanice z distribuční 

sítě na Horním náměstí, kde je dostupná trafostanice.  

Opatření cíle C Nastavení podmínek pro soukromý sektor 

Nastavení podmínek pro soukromý sektor spočívá ve vymezení lokalit výstavby veřejných
1
 nebo poloveřejných

2
 

nabíjecích stanic soukromým sektorem. Podpora spočívá v nastavení rychlého a transparentního schvalovacího 

procesu investičních akcí soukromého sektoru městem. 

Opatření D Nabíjení MAD 

Požadavky nabíjení MAD vychází s nutnosti přejít do r. 2030 na "bezuhlíková" paliva. Nejpozději v roce 2023 

budou uvedeny do provozu 2 elektrobusy. Další elektrobusy jsou plánovány k uvedení do provozu až po roce 

2027 tj. v rámci nového výběrového řízení na provozovatele MAD. Pro tyto potřeby bude nutné vybudovat 

nabíjecí infrastrukturu v areálu ČSAD na ulici 9. května 228 (soukromý areál dopravce). Jsou uvažovány pomalé 

nabíječky pro noční nabíjení a rychlonabíječka pro linku 104, která má konečnou v areálu. Pro dobíjení 

elektrobusů nasazených na další linky se jeví jako nejvhodnější místo pro rychlodobíjení konečná zastávka 

autobusové nádraží. 

Dále přichází do úvahy z dlouhodobějšího pohledu rychlodobíjecí infrastruktura u nemocnice (točna linky 101). 

Z důvodu hustého provozu ve městě Přerově bývají však v současnosti spoje této linky výrazně zpožděné a na 

konečné u nemocnice jsou obratové časy z těchto důvodů zkráceny na minimum, nebyl by nyní dostatečný 

časový prostor pro dobíjení autobusů. Až po dokončení obchvatů Přerova lze očekávat zlepšení situace.   

 

                                                                 

1 s platebním terminálem. 

2 s nutností registrace před využitím služby. 
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5. Etapizace rozvoje nabíjecích stanic 

Etapa 1 - Nastavení rámce pro soukromý sektor 

Etapa 1 je provedena schválením Koncepce nabíjecích stanic města Přerova, která udává formální rámec 

podpory města. Přílohou koncepce je vzor smlouvy mezi městem a soukromým investorem a stanovení 

transparentní cenové politiky. Tím jsou eliminována rizika soukromého sektoru při přípravě investice.  

Etapa 2 - Realizace nabíjecích stanic z distribuční sítě  

Etapa 2 zahrnuje instalaci nabíjecích stanic realizovanou městem a soukromými investory dle nastaveného 

rámce. Nejjednodušším způsobem pro realizaci nabíjení je výstavba nabíjecích stanic v blízkosti trafostanic, 

které splňují podmínku vhodného umístění. Prioritní místa k realizaci nabíjecích stanic jsou vybrána na velkých 

veřejných parkovištích např. na Horním nám., na nám. Přerovského povstání, u zimního stadionu, u plaveckého 

bazénu, na ul. Bayrově dle výkresové přílohy.  V rámci rozšiřování flotily elektromobilů města a jeho organizací 

se předpokládá realizace soukromých městských nabíjecích stanic.  

Nabíjecí stanice realizované veřejným sektorem jsou v rámci této koncepce rozděleny na veřejné stanice a 

stanice pro rezidentní nabíjení. 

Realizace veřejných nabíjecích stanic soukromým sektorem se předpokládá v podobě veřejných nabíjecích 

stanic vybavených platebním terminálem nebo poloveřejných nabíjecích stanic se zajištěním identifikace 

předplaceného uživatele např. RFID čipem.  

Realizace soukromých nabíjecích stanic pro rezidenty se předpokládá pro omezený okruh zákazníků resp. 1 

vozidlo na 1 stanici. Jedná se o pomalé nabíjecí stanice pro nabíjení přes noc umístěné převážně v bytové 

zástavbě.
3
 Jejich realizace může být zajištěna soukromým investorem, který bude současně uživatelem stanice 

nebo jiným subjektem (případně městem). 

Etapa 3 - Příprava nabíjecí sítě VO pro nabíjení rezidentů 

Etapa 3 zahrnuje krátkodobý až střednědobý výhled, jelikož stávající legislativa
4
 neumožňuje nabíjení 

elektromobilů ze sítě VO.  Současně se předpokládá budoucí změna tohoto zákona. Nicméně v rámci 

rekonstrukce sítě VO se předpokládá pokládka samostatných silových kabelů pro potřeby nabíjení z rozvaděčů 

VO. Tyto budou odděleny od napájení lamp, ale budou položeny ve stejné trase. Samotné nabíjení pak lze 

realizovat z lamp VO viz výkresová příloha. Tyto lampy již dnes splňují požadavky na vhodné umístění pro 

nabíjení elektromobilů. 

Etapa 4 - Nabíjení MAD 

Etapa 4  zahrnuje vybudování nabíjecí stanice pro potřeby MAD u nemocnice do r. 2027. 

Nemocnice je obsloužena na s parkoviště Dvořákova. K tomuto parkovišti není dostupná síť NN. Nejbližší 

trafostanice je na ulici Dvořákova vzdálená cca 125 m.
5
 

Nabíjení na konečné BUS řešit v rámci ročky na ulici U Bečvy z blízké trafostanice.  

                                                                 

3 Tyto stanice může realizovat i město na svůj náklad a provozovat tuto službu obyvatelům. 

4 Energetický zákon. 

5 Problematika nevyhovující sítě pro nabíjení na parkovišti u Nemocnice se vztahuje i pro nabíjení osobních vozidel.  



Koncepce nabíjecích stanic města Přerova 

 

 
7 

 

6. Požadavky na soukromé investory 

V rámci této koncepce jsou podporovány veřejné nabíjecí stanice realizované za účelem nabíjení vlastní flotily a 

návštěvníků s minimálním výkonem 1x 22kW a minimálně konektorem Menekes typ 2. Dále jsou podporovány 

stanice s vyšším výkonem než 22 kW s konektory CHAdeMO, CSS a Tesla. Platba musí být zajištěna veřejně 

dostupnou platební cestou. Preferuje se platba kartou. Nejméně je nutné zajistit možnost platby přes mobilní 

aplikaci či na základě služby s identifikací RFID čipem. Stání musí být označeno značkou IP12 Vyhrazené stání 

s dodatkovou tabulkou „Jen pro nabíjení elektromobilů“. 

Požadavky na rezidentní nabíjení je zajištění optimálního nabíjecího výkonu  7,4 - 11 kW tj. 240V /32A. 

Nabíječka bude zajištěna proti černému odběru mechanicky klíčem nebo elektronicky identifikací RFID čipem. 

Rezidentní nabíjení se předpokládá pro 1 konkrétního uživatele. 

Vhodná místa pro realizaci nabíjecích stanic jsou ve výkresové příloze Návrh rozvoje nabíjecích stanic 

z distribuční sítě. 

7. Rámec pronájmu pozemku města soukromým investorům pro 

instalaci veřejné nabíjecí stanice 

Doba nájmu pozemku je 10 let od podpisu smlouvy. Nájemné je přílohou této koncepce. Stanovení ceny za 

nájem pozemku se řídí dle vnitřního předpisu č. 12/2017 Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro 

rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova o majetkoprávních jednáních . 

7.1. Vybrané podmínky pro realizaci veřejné nabíjecí stanice na 

pozemku města 

Vybraný souhrn stěžejních podmínek, za kterých je dovoleno budovat nabíjecí stanice v lokalitách dle této 

koncepce je vypsán níže. Zveřejněním se dávají transparentně najevo podmínky za kterých je možné tyto 

stanice budovat. 

• Stavebník je povinen do 30 dnů od dokončení předmětné stavby doložit vlastníkovi pozemků skutečné 
digitální zaměření předmětné stavby v parametrech odpovídajících potřebám Magistrátu města 
Přerova, odboru vnitřní správy, oddělení informačních a komunikačních služeb na zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v návaznosti na geografický informační 
systém statutárního města Přerova. Vlastník pozemků prohlašuje a stavebník bere na vědomí, že ke 
dni účinnosti smlouvy musí geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby odpovídat 
zejména následujícím požadavkům: 
 

- souřadnicový systém – J-TSK 
- zaměření výšek v systému – Bpv 
- přesnost zaměření: třída přesnosti 3 
- základní měřítko 1:500 

•        - digitální forma výsledku – v souboru DGN, DWG, DXF nebo ve formátu SHP. 

• Stavebník je oprávněn provádět stavební práce při realizaci stavebního záměru i prostřednictvím třetí 
strany (dodavatele). V takovém případě stavebník odpovídá vlastníkovi pozemků za plnění práv a 
povinností z této smlouvy stejně, jako kdyby předmětnou stavbu prováděl svépomocí. 

• V souvislosti se stavebním záměrem je stavebník oprávněn připravit pozemek k instalaci dobíjecí 
stanice podle specifikace uvedené v projektové dokumentaci, kdy příprava bude obsahovat zejména 
zajištění nezbytných zemních prací, vedení kabelu, vytvoření přípojky elektrického vedení, vytvoření 
parkovacího místa (není-li k dispozici), případně základu pro dobíjecí stanici a splnění veškerých 
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potřebných veřejnoprávních podmínek pro instalaci dobíjecí stanice; Vlastník pozemků podpisem této 
smlouvy vyslovuje s činností stavebníka uvedené v tomto odstavci souhlas. 

• Dále je stavebník oprávněn instalovat – tj. zejména umístit, připojit k přípojce do sítě a provozovat 
dobíjecí stanici dle Přílohy 4 smlouvy (Specifikace dobíjecí stanice), za předpokladu, že dodrží veškeré 
veřejnoprávní předpisy. Vlastník pozemků podpisem této smlouvy vyslovuje s činností stavebníka 
uvedené v tomto odstavci souhlas, současně se zavazuje umožnit bez omezení přístup k dobíjecí 
stanici uživatelům elektromobilů za účelem jejich dobíjení. 

• Stavebník se zavazuje informovat vlastníka pozemků do 30.1. každého kalendářního roku o počtu 
nabitých vozidel a o celkové energii dodané pro nabíjení vozidel v předešlém kalendářním roce. 

• Stavebník je povinen zabezpečit provoz dobíjecí stanice tak, aby byl v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR (zejména v oblasti požární ochrany, ochrany 
životního prostředí a ochrany života a zdraví při práci). 

• Stavebník je povinen udržovat dobíjecí stanici v souladu s platnými právními předpisy, provádět 
pravidelné technické revize hardware, a odstranit jakékoli technické závady na dobíjecí stanici bez 
zbytečného odkladu tak, aby neohrožovaly bezpečnost na pozemcích vlastníka. Vlastník pozemků je 
povinen zajistit stavebníkovi, resp. třetím osobám stavebníkem pověřeným, přístup k dobíjecí stanici 
(příp. rozvaděčům) za účelem jejího odpojení od elektřiny v případě technických problémů anebo 
během údržby.  

•  Stavebník je oprávněn odpojit dobíjecí stanici ze sítě elektrického vedení v případě jakékoli technické 
závady, a to i bez předchozího upozornění vlastníka pozemků. 

•  Stavebník je oprávněn se souhlasem vlastníka pozemků na dotčené pozemky umístit navigační tabuli. 

• Stavebník je povinen označit parkovací místo přilehlé v nabíjecí stanici svislou značkou IP 12 vyhrazené 
parkoviště s dodatkovou tabulkou „Jen pro nabíjení elektromobilů“a vodorovnou značkou zelené 
barvy se symbolem nabíjení elektromobilu. 

• Stavebník je povinen obnovovat dopravní značení na přilehlém parkovacím místě v majetku vlastníka 
pozemků po celou dobu trvání této smlouvy. 

• Stavebník je oprávněn vyměnit dobíjecí stanici při dodržení podmínek v Příloze 4 této smlouvy 
(Specifikace dobíjecí stanice). 

• Stavebník je povinen užívat pozemek řádně a dbát o jeho trvale dobrý stav. 

• Stavebník je povinen seznámit vlastníka dotčených pozemků písemně s tím, že se dobíjecí stanice 
dostala do provozu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane. 

• Vlastník pozemků souhlasí s přípravou pozemků a dalšími úpravami nezbytnými pro instalaci dobíjecí 
stanice dle projektové dokumentace a zavazuje se strpět výkon práva stavebníka na provedení 
stavebního záměru a nezasahovat do realizace stavebního záměru, ani ji jinak nenarušovat. 

• Vlastník pozemků je povinen umožnit stavebníkovi a třetím osobám stavebníkem pověřeným užívání 
přístupových komunikací k dotčeným pozemkům a zabezpečit běžnou údržbu a nutné opravy 
přístupových komunikací k dotčeným pozemkům a dotčených pozemků. 

• Vlastník pozemků je oprávněn stanovit režim parkování na přilehlém parkovacím místě v souladu 
s parkovací politikou města.  

• Smluvní strany jsou oprávněny zveřejňovat informace o lokalizaci instalované dobíjecí stanice např. mj. 
na webových stránkách nebo pomocí navigačních zařízení. 
 

• Smluvní strany jsou oprávněny na svých webových stránkách a v komunikačních materiálech týkajících 
se elektromobility informovat o průběhu plnění smlouvy. 

• Smluvní strany jsou oprávněny k vydání tiskových zpráv o existenci vztahu mezi smluvními stranami a 
o průběhu instalace a provozu dobíjecí stanice. Skutečnost, že byla instalována dobíjecí stanice, počet 
nabitých vozidel v kalendářním roce a předanou energii elektromobilům, můžou využít k PR aktivitám 
a oznámení této skutečnosti veřejnosti. Konkrétní podoba těchto PR aktivit bude odsouhlasena oběma 
smluvními stranami. 
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8. Návrh rozvoje nabíjení z VO 

Návrh rozvoje nabíjecích stanic ve městě Přerově sleduje cíl zajištění zejména rezidentního nabíjení v sídlištích, 

které je službou města. Nabíjecí síť bude realizována postupně dle modernizace VO. Harmonogram 

modernizace má k dispozici správce VO Technické služby města Přerova. Předpokládá se zajištění nabíjení 

v lampách VO výkonem 7,4 kW tj. 240V/32A nebo maximálně 11kW 400V/16A. 

Je vymezena možnost nabíjení z VO na 357 stávajících lampách s možností nabíjení 503 vozidel, což pokryje 

25% cíle stanoveného v PUMM. Toto vymezení vychází z fyzické blízkosti parkovacích stání. 

Předpokládá se zajištění standardu Menekes 2 nebo CEE, který musí být zajištěn proti zneužití.  

Tabulka 1 Návrh dimenze rozvaděčů 

Připojení Návrh lampy nabíjení 
1 vozidla 

Návrh lampy 
nabíjení 2 vozidel 

Počet nabíjených 
vozidel 

Výkon opt. 7.4 
kW 

Rozvaděč 1 4 7 11 81.4 

Rozvaděč 5 4 0 4 29.6 

Rozvaděč 11 9 26 35 259 

Rozvaděč 14 9 2 11 81.4 

Rozvaděč 15 1 4 5 37 

Rozvaděč 17 9 4 13 96.2 

Rozvaděč 19 19 4 23 170.2 

Rozvaděč 22 9 3 12 88.8 

Rozvaděč 23 2 5 7 51.8 

Rozvaděč 24 8 2 10 74 

Rozvaděč 26 12 9 21 155.4 

Rozvaděč 27 3 3 6 44.4 

Rozvaděč 28 5 4 9 66.6 

Rozvaděč 31 5 0 5 37 

Rozvaděč 33 1 0 1 7.4 

Rozvaděč 34 1 3 4 29.6 

Rozvaděč 35 1 3 4 29.6 

Rozvaděč 36 7 3 10 74 

Rozvaděč 37 1 2 3 22.2 

Rozvaděč 38 2 2 4 29.6 

Rozvaděč 40 10 0 10 74 

Rozvaděč 42 5 0 5 37 

Rozvaděč 43 4 2 6 44.4 

Rozvaděč 44 4 2 6 44.4 

Rozvaděč 46 21 0 21 155.4 

Rozvaděč 48 0 1 1 7.4 

Rozvaděč 49 6 11 17 125.8 
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Rozvaděč 50 2 0 2 14.8 

Rozvaděč 51 0 2 2 14.8 

Rozvaděč 52 12 1 13 96.2 

Rozvaděč 53 1 1 2 14.8 

Rozvaděč 55 2 3 5 37 

Rozvaděč 57 1 0 1 7.4 

Rozvaděč 58 0 1 1 7.4 

Rozvaděč 59 2 13 15 111 

Rozvaděč 60 1 6 7 51.8 

Rozvaděč 62 5 2 7 51.8 

Rozvaděč 69 4 6 10 74 

Rozvaděč 70 11 4 15 111 

Rozvaděč 72 2 0 2 14.8 

Rozvaděč 75 6 5 11 81.4 

Celkem 211 146 503 2641.8 

 

V případě změny Energetického zákona se předpokládá využití stávající infrastruktury lamp k nabíjení. K tomuto 

je v rámci rekonstrukcí vhodné zajistit dostatečně kapacitní infrastrukturu. 

V rámci rekonstrukcí VO v případě změny umístění lamp je vhodné lampy umisťovat tak, aby u nich bylo možné 

nabíjet elektromobil tzn. aby mezi parkovacím místem a lampu nebyl průchozí pás chodníku. Aby vzdálenost 

mezi parkovacím místem a lampou nebyla delší než 3 m (délka nabíjecího kabelu je 5 m).   
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9. Uživatelé 

Uživatele nabíjecích stanic lze rozdělit do několika skupin dle jejich požadavků na způsob nabíjení. 

Tabulka 2 Uživatelé nabíjecích stanic 

Uživatel Kde nabíjí Vhodný výkon nabíjení Požadovaná doba nabíjení 

Rezident/bydlící Nabíjení doma 7,4 kW - 11kW 7 hod 

Abonent/zaměstnanec V práci 7,4 - 22 kW 4 hod 

Návštěvník Na nákupu (7,4) - 22 - 50 kW 0,5 - 1 hod 

Tranzitní vozidla (Čerpací stanice) 100 - 150 kW 15 - 20 min. 

Vozidla města V práci 7,4 - 50 kW 7 hod - 

Rezident 

Jsou bydlící v rodinné či bytové zástavbě města. Právě narovnání možností nabíjení mezi rodinnými domy, kde 

vlastníci mají přístup k elektrické síti v prostoru odstavení vozidla a bytovou zástavbou, jejíž obyvatelé nemají 

možnost připojení elektromobilu na vlastní síť, je jedním z nejambicióznějších cílů tohoto dokumentu. 

Automobil je nutné každou noc nabít. Tyto plochy jsou v bytové zástavbě převážně ve vlastnictví města. 

Zaměstnanec/abonent 

Jsou uživatelé využívající běžně dlouhodobé parkování, jejichž dojezdová vzdálenost je cca do 1 hodiny (120 km 

v obou směrech). Tato vzdálenost je pokryta nabíjení při odstavení vozidla doma. Nicméně pracovník stráví 

v práci až 8 hodin, za tuto dobu je možné elektromobil nabít i pomalou nabíječkou do plna. V případě řetězení 

cest např. pracovní cesty apod. je vhodné vozidlo naopak nabít relativně rychle. Tyto plochy jsou ve vlastnictví 

města nebo soukromého sektoru.   

Návštěvník 

Jsou uživatelé, kteří využívají převážně krátkodobé stání. Jejich dojezdová vzdálenost od bydliště nebývá 

dlouhá. Současně je vhodné nabídnout alespoň nouzové dobití pro cestu domů (7,4 kW) nebo plnohodnotné 

nabití 22kW a více. Takové nabití pak může suplovat nabíjení doma nebo tranzitní nabíjení. Rychlonabíjecí 

stanice bývají součástí obchodních domů např. Lidl apod. Tyto plochy jsou ve vlastnictví města nebo 

soukromého sektoru. 

Tranzitní vozidla 

Jsou vozidla tranzitující přes Přerov po dálnici nebo silnicích vyšších tříd. Jejich cíl zastavení je prioritně nabití 

vozu. Jejich potřeba rychlého nabíjení se nejvíce blíží dnešním zákazníkům čerpacích stanic. Tyto nabíjecí 

stanice je vhodné stavět přímo na odpočívadlech dálnice nebo v místě napojení na nadřazenou síť. V Přerově to 

jsou místa obchodních domů, Lidl, Kaufland, Tesco, Albert nebo OBI. Nabídka by měla být vytvořena 

soukromým sektorem na okraji města. Tyto nabíjecí stanice jsou mimo plochy ve vlastnictví města. 

Vozidla města 

Jedná se o vozový park Města Přerov a jeho organizací tj. Městská policie, Kulturní a informační služby města 

Přerova, Sociální služby města Přerov, Technické služby města Přerov, Teplo Přerov, Přerovská rozvojová. 

Tabulka 3 Sídla organizací vlastněných městem 

Organizace Adresa 

Městská policie Nám. T.G. Masaryka 1, 750 02 Přerov  
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Kulturní a informační služby města Přerova nám. T.G. Masaryka 8, Přerov I - Město  

Sociální služby města Přerov Kabelíkova 14a , 750 02 Přerov  

Technické služby města Přerov Na Hrázi 17, 750 02 Přerov  

Teplo Přerov Blahoslavova 1499/7, 750 11 Přerov 2  

 Přerovská rozvojová Blahoslavova 79/3Přerov 750 02  

10. Stav nabíjecích stanic 

 

Obrázek 1 Nabíjecí stanice v okolí Přerova k 10/2018, zdroj www.evmapa.cz 

V oblasti Přerova jsou v provozu tyto nabíjecí stanice. 

Tabulka 4 Nabíjecí stanice v okolí Přerova, 10/2018, zdroj www.evmapa.cz 

Adresa Typ Max výkon OCPP Sazba Dostupnost Zobrazení 
na EV mapě 

Přerov Hotel Na 
Jižní, Jižní čtvrť 
11, Přerov 

Mennekes 
typ 2 

22 kW Ne 10 Kč/kWh Veřejná 24 h online 

Vlkoš Ostrovní 
elektrárny s.r.o., 
Náves 112, 751 
19 Vlkoš 

Mennekes 
typ 2 

22 kW Ne dohodou 7:30 - 16:30 offline 

Zábeštní Lhota 32 Mennekes 
typ 2 

3,7 kW  Ne soukromá domácí offline 

11. Jak nabíjet? 

Nabíjení dle rychlosti lze rozlišit na pomalé do 22kW, rychlonabíjení do 50 kW a superrychlé nabíjení do 120kW. 

Pomalé nabíjení lze provádět střídavým proudem DC nebo stejnosměrným proudem AC. 
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Rychlé a superrychlé nabíjení lze provádět pouze stejnosměrným proudem AC. 

Nabíjení střídavým proudem 

Doporučovanou možností domácího nabíjení elektromobilu je tzv. třífázová červená CEE zásuvka s 5 kolíky (se 

střídavým proudem). Ve většině domácností je již zavedena a slouží například k připojení míchačky nebo stolní 

pily. Při hodinovém nabíjení v 16A variantě by se dojezd automobilu měl pohybovat kolem 55 km. Při využití 

jejího plného 32A potenciálu to pak bude dvojnásobek. Za hodinu nabíjení tedy baterie elektromobilu získá 

energii na ujetí až 110 km. 

Více jak 90 % veškerého nabíjení elektromobilů probíhá v domácích podmínkách. Nejjednodušší cestou 

k nabíjení elektromobilu v domácích podmínkách je využití klasické 230 V zásuvky. Z té můžete nabíjet jakýkoli 

moderní elektromobil, včetně vrcholných modelů americké Tesly. Během nabíjení z běžné domácí zásuvky 

využívají elektromobily své vlastní nabíječky, které střídavý proud ze zásuvky transformují na stejnosměrný. 

Nabíječky AC (střídavým proudem) udržují nezbytnou komunikaci s řídícím systémem vozidla. Je to ve 

skutečnosti rozhraní, které umožňuje bezpečné a řízené propojení palubní nabíječky s napájecí sítí a přenáší až 

22 kW výkonu za hodinu, které se pak přeměňují na stejnosměrný proud a odešlou do baterie. Výkon vestavěné 

nabíječky však omezuje, kolik energie může skutečně využívat, bez ohledu na výkon nabíječky. 

Nabíjení stejnosměrným proudem 

Nabíječky DC (stejnosměrným proudem) tzv. "Rychlé nabíjení" nebo "DC nabíjení" na DC nabíjecích stanicích, 

které dokáží přeměnit střídavý proud (AC) na samotný stejnosměrný proud (DC), pak obcházet palubní 

nabíječku elektromobilu a odeslat tento přímý proud přímo do baterie. Tento proces je přesně řízen pokyny a 

parametry nabíjení systému řízení baterie. Nabíjení proto není omezeno výkonem palubní nabíječky a můžete ji 

účtovat s výrazně rychlejšími sazbami 

Rychlonabíječky 

Rychlonabíječky jsou schopny dodávat výkon o maximálním zatížení od 40 kW do 100 kW. V zahraničí jsou 

označovány jako „chargers“ s přídomky fast, quick či rapid a vyrábí je mnoho společností. Kvůli svému 

vysokému výkonu jsou vybaveny speciálním konektorem CHAdeMO využívaným v USA a Japonsku. Pro použití 

v České republice se používá konektor typu Mennekes. 

Supernabíječky 

Supernabíječky jsou velmi rychlé nabíječky určené pouze pro elektromobily Tesla. Nabízí výkon až 135 kW a za 

hodinu nabíjení prodlouží dojezd elektromobilu v některých případech až na 760 km. Reálně tedy stačí 10 minut 

nabíjení pro prodloužení dojezdu o více než 120 km. V Česku jsou zatím jen dvě supernabíječky Supercharger, a 

to v Praze a v Humpolci. 

11.1. Nabíjecí konektory 

Typy konektorů jsou stále ve vývoji a je třeba s tímto posunem počítat. V současné době je v Evropě nejvíce 

používaný Mennekes typ 2 pro nabíjení do 22kW. Pro nabíjení do 50 kW lze využít konektory CHAdeMO nebo 

CCS combo 2. Pro superrychlé nabíjení 120 kW lze použít konektor Tesla. 

Mennekes typ 2 

Pro nabíjení elektrických vozidel v Evropě se používá konektor IEC 62196 typu 2 (běžně označovaný jako 

Mennekes). Konektor má kruhový tvar se zploštělou horní hranou a původně určen pro nabíjení elektrických 

vozidel s akumulátorem v rozmezí 3-50 kilowattů. Elektrická energie je dodávána jako jednofázový nebo 

třífázový střídavý proud (AC) nebo stejnosměrný proud (DC). V červenci 2013 byla Evropská komise vybírána 
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konektor IEC 62196 typu 2 jako oficiální nabíjecí konektor v rámci Evropské unie.  Od té doby byl přijat jako 

doporučený konektor v některých zemích mimo Evropu, včetně Nového Zélandu.  

 

CCS combo 2  

CCS je konektor používaný v Evropě pro stejnosměrné DC nabíjení proudem do 200A dle IEC 62196 - 3.  

Jedním z hlavním záměrů asociace CharIN, jejíž součástí je Tesla, je zvýšení výkonu nabíjecího standardu CCS ze 

současných 50 kW na 150 kW (dlouhodobě snad až 350 kW). V současné době je v Evropě přes 1900 nabíjecích 

stanic CCS. Mezi výrobci automobilů, kteří podporují CSS, patří: Jaguar, Volkswagen, General Motors, BMW, 

Daimler, Ford, FCA, Tesla a Hyundai. 

 

CHAdeMO 

CHAdeMO je obchodní jméno elektrického rozhraní systému správy baterií pro elektromobily. Přes toto 

rozhraní vyvinuté v Japonsku lze dobíjet akumulátory elektrických vozidel stejnosměrným proudem příkonem 

až 62,5 kW. CHAdeMO je nejrozšířenějším standardem rychlonabíjecích stanic. Moderní nabíječky jsou často 

kombinované a nabízení jak CCS tak CHAdeMO. 

Členy konsorcia, které vyhlásilo zavedení standardu CHAdeMO 15. března 2010, jsou firmy TEPCO (The Tokyo 

Electric Power Company); Nissan; Mitsubishi a Fuji Heavy Industries (výrobce vozidel značky Subaru). Později se 

připojila firma Toyota. 

Při využití CHAdeMO protokolu se propojuje systém správy baterie elektromobilu s počítačem rychlonabíjecí 

stanice do master-slave systému. Systém v elektromobilu (Master) hlásí do nabíjecí stanice (Slave):  

• aktuální stav nabití akumulátoru 

• stejnosměrné napětí a maximální proud, kterým je možno nabíjet. Napětí se pohybuje v rozsahu 300 
až 600 V, proud ve stovkách ampérů. 

• napětí, teplotu a ostatní parametry akumulátoru 

Nabíjecí stanice následně přizpůsobí nabíjecí hodnoty předaným parametrům akumulátoru. Parametry nabíjení 

jsou řízeny tak, aby dobíjení proběhlo rychle a úspěšně. 
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Tesla US  

Nabíjecí konektor Tesla využívá stejnosměrného proudu DC až 480 voltů s maximálním výkonem až 120 kW díky 

přímému spojení s 400 V baterií vozu. Technologie nabíjecí stanice Tesla dovoluje rozdělit maximální výkon 135 

kW mezi dvě vozidla.  

 

Další nabíjecí standardy 

Typ 1 CCS Combined charging system  je systém CCS používaný v USA. 

SAE J1772 (IEC typ 1) Yazaki, je severoamerická a japonská norma pro elektrické konektory pro elektrické vozy 

provozované SAE International. 

 

Standard Guobiao GB / T 20234.2-2015 pro nabíjení střídavého proudu v Čínské lidové republice specifikuje 

kabely s konektory typového typu 2 na obou koncích a zásuvku na vozidlech 

Typ 3 má posuvné ochranné kolíky a je připraven na „Vehicle to Grid – V2G“. Umožňuje využívat elektrickou 

energii uloženou v elektromobilech, aby podporovala elektrickou distribuční síť během období se špičkovou 

spotřebou nebo jako nouzový zdroj. 
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Tabulka 5 Typy v Evropě používaných nabíjecích konektorů a  jejich výkony 

Zásuvka Max výkon 

230VAC/16A (běžná zásuvka) 3,7kW 

230VAC/32A  7,4 kW 

400VAC/16A  (CEE) 11 kW 

400VAC/32A (CEE) 22 kW 

CHAdeMO 62,5 kW 

CSS 80 kW 

Mennekes typ 2 22 kW 

Tesla Supercharger 120 kW 

11.2. Nabíjecí stanice - režim nabíjení 

Režimem nabíjení je myšleno připojení elektromobilu do sítě a monitorování nabíjecího procesu. Dnes jsou 

dostupné 4 režimy nabíjení.  

1 - Přímé připojení 

Elektromobil je připojen přímo do elektrické sítě nevyhrazenou zásuvkou (domácí zásuvka) jednoduchým 

kabelem. Tato metoda je nevýhodná vzhledem k možnosti přehřátí nabíjecího kabelu. Proto je v USA zakázaná. 

Příklad - propojení ze standardní zásuvky schuko nebo CEE kabelem do elektromobilu s využitím nabíječky 

v elektromobilu. 

2 - Přímé připojení do el. sítě speciálním kabelem 

Elektromobil je připojen přímo do elektrické sítě nevyhrazenou zásuvkou (domácí zásuvka) kabelem 

s komunikačním rozhraním pro monitorování nabíjení.  

Příklad - propojení ze standardní zásuvky schuko nebo ECC kabelem s řídící elektronikou (přenosná nabíječka) 

do elektromobilu.  

3 - Přímé připojení do el. sítě vyhrazenou zásuvkou 

Elektromobil je připojen přímo do elektrické sítě vyhrazenou zásuvkou vybavenou monitorováním nabíjení 

(chytrá zásuvka, wallbox, nabíjecí stanice). Mezi zásuvkou a elektromobilem je vyhrazený kabel pro nabíjení 

zajišťující komunikaci mezi zásuvkou a elektromobilem. 

Příklad - propojení ze zásuvky wallbox, AC nabíjecí stanice do 22kW  s konektorem Mennekes 2 kabelem do 

elektromobilu.  
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4 - Nepřímé připojení do el. sítě 

Elektromobil je připojen nepřímo do elektrické sítě pomocí externího nabíječe (nabíjecí stanice). Externí nabíječ  

DC je vybaven monitorováním nabíjení. Mezi nabíječem a elektromobilem je vyhrazený kabel pro nabíjení 

zajišťující komunikaci s elektromobilem. 

Příklad - propojení DC nabíjecí stanice do 120kW  s konektorem CCS combo 2, CHAdeMO nebo Tesla  kabelem 

do elektromobilu.  

11.1. Nabíjecí stanice - režim identifikace 

Pro spuštění nabíjení jsou dostupné různé metody identifikace uživatele u nabíjecí stanice. 

Bez identifikace 

Běžné zásuvky schuko nebo CEE jsou bez identifikace. Je nejjednodušší a nejlevnější variantou připojení 

elektromobilu. Je vhodná pro soukromé použití.  

 

Obrázek 2 Běžná zásuvka schuko nebo CEE pro venkovní použití cena 500 - 1500 Kč. 

 Nabíjecí stanice spustitelná zasunutím kabelu 

Vyhrazená zásuvka veřejně dostupná vhodná do veřejných prostor, jelikož se spustí zasunutím nabíjecího 

kabelu mennekes typ 2. Zásuvka je volně dostupná pro bezplatné nabíjení bez další identifikace. 

Nabíjecí stanice s dálkovým ovládání 

Běžná zásuvka CEE s dálkovým ovladačem. Zásuvka vhodná do soukromých či poloveřejných prostor 

s obsluhou.  Vhodná je instalace na veřejné budovy např. magistrátu, hasičů, policie apod. Předpokládá se 

spuštění odpovědnou osobou. 
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Obrázek 3 Nástěnná nabíjecí stanice wallBox s dálkovým ovladačem AC 11kw, cena 6000 Kč 

Nabíjecí stanice ovládaná klíčem 

Vyhrazená zásuvka Mennekes typ 2 ovládaná klíčem. Vhodná pro rezidentní nabíjení. 

 

Obrázek 4 Vyhrazená zásuvka ovládaná klíčem cena 13000 Kč 

Nabíjecí stanice ovládaná RFID čipem 

Nabíjecí stanice AC vhodná pro rezidentní nabíjecí s identifikací pomocí čipů. Možnost propojení s evmapou pro 

identifikaci volno/obsazeno. Komunikace přes protokol OCPP. 
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Obrázek 5 Vhodná rezidentní nabíječka pro 1 elektromobil 11kWs identifikací RFID, OCPP (smatrEV), cena 38 626 Kč. 

 

Obrázek 6 Nabíjecí sloupek pro nabíjení 2 vozidel 22kW s identifikací  RFID čipem, TCP a OCPP, cena 50 000 Kč. 

Nabíjecí stanice s platebním terminálem 

Nabíjecí sloupek o rozměrech 403 x 343 mm půdorysně s výškou 1,5 m. Sloupek nabízí možnost platby platební 

kartou, Apple Pay, Google Pay a RFID. Nabízí měření spotřeby a výkon 2 x 22kW.  
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Obrázek 7 Nabíjecí sloupek pro nabíjení 2 vozidel 22kW s platebním terminálem pro platební karty cena 119 000 Kč. 

Rychlonabíjecí stanice s platebním terminálem 

Rychlonabíjecí stanice je určena pro montáž na firemních parkovištích, na ulici, v servisech a na čerpacích 

stanicích – sdílená stání. Je navržena pro rychlé nabíjení elektromobilů  – 80% kapacity baterií je nabito za 

méně než 30 minut. 

Je určena pro 3fázové instalace, vybavena třemi nabíjecími body s integrovaným kabelem a konektorem 

CHAdeMO nebo Combo 2 (500V DC/125A – 485V DC konektor CHAdeMO) s max. výstupním výkonem DC 

50kW. Stanice nabízí dynamické řízení spotřeby.  

 

 

Obrázek 8 Nabíjecí stanice pro nabíjení 2 vozidel 50 kW s identifikací RFID  cena od 680 000 Kč. 
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Nabíjení z lamp veřejného osvětlení 

Tato technologie je vyvinutá Berlínskou firmou, která realizovala pilotní projekt v Londýně. Do roku 2020 má 

být osazeno nabíječkou 1150 lamp VO. Nabíjecí stanice má výkon 7,4kW, což postačuje běžnému rezidentovi 

k pokrytí jeho potřeb po nabíjení. Platba je měsíčním předplatným nebo po každém nabití přes online platební 

portál. V ČR je prozatím tato jednoduchá, levná a praktická metoda nelegální. K jejímu využití je nutná změna 

Energetického zákona.  

 

 

Obrázek 9 Příklad nabíjení z lamp veřejného osvětlení. 

12. SMART infrastruktura dnes 

Nabíjecí infrastruktura se vyvíjí. Aktuální stav je zobrazován na webu www.evmapa.cz, kde je přehled 

dostupných ověřených nabíjecích stanic.  

12.1. DLM 

DLM neboli dynamic load management je infrastruktura, která zajišťuje inteligentní distribuci kapacity 

elektrické energie více nabíjecích stanic. Dovoluje nabíjení více elektromobilů paralelně s optimalizovaným 

časem nabíjení. Nabíjení je umožněno více elektromobilům než bez systému dynamického managementu 

zátěže. 

12.2. OCPP 

OCPP neboli Open Charge Poin Protocol nabízí jednotné řešení komunikace mezi nabíjecím bodem a centrálním 

systémem. S tímto protokolem je možné napojit jakýkoli centrální systém k jakémukoli nabíjecímu místu 

nehledě na výrobce.
6
 Zajišťuje chytré nabíjení a systém řízení energie monitorování nabíjecích stanic a 

probíhající transakce.  

                                                                 

6 Zdroj: https://www.openchargealliance.org/ 
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12.3. OSCP 

OSCP neboli Open Smart Charging Protocol zajišťuje předpověď lokální dostupné kapacity nabíjecích bodů mezi 

distributorem energie a centrálním nabíjecím systémem (operátorem nabíjecích stanic).  

12.4. Nabíjecí stanice s bateriovým boxem 

Další možností jak zajistit rychlé nabíjení v případě, že garantovaný příkon ze sítě nelze zajistit, je užití 

bateriového boxu v samotné nabíjecí stanici. Tento princip je využíván běžně v dobíjecích stanicích 

kombinujících využití solárních panelů. Nicméně lze využít i pro stanici ongrid tedy připojenou do sítě. Baterie 

se nabíjí postupně nízkým proudem. Po připojení elektromobilu dodá baterie potřebný výkon pro 

rychlonabíjení. Nevýhodou je vyšší cena bateriového boxu a další nutnost technologie a komponent oproti 

běžné nabíjecí stanici ze sítě.  

13. Dostupná vozidla 

Tabulka 6 Dostupná vozidla 

Vozidlo Udávaný dojezd Baterie Spotřeba na 
100 km 

Max rychlost  Cena s DPH 

Nisan Lief 378 km 40 kWh 10,6 kWh 144 km/hod 926 000,- 

Tesla S 390 km 75 kWh 19,18 kWh 225 km/hod 2 699 999,- 

BMW i3 225 km 33 kWh 14,3 kW 160 km/hod 1 149 000,- 

Volkswagen e-Golf 300 km 30 kWh 12,7 kWh 150 km/hod --- 

Volkswagen e-up 160 km 15 kWh 11,7 kWh 130 km/hod --- 

Hyundai Ioniq elektrik 280 km 28 kWh 11,5 kWh 165 km/hod 899 990 

Hyundai Ioniq plug in 
hybrid 

 8,9 kWh  178 km/hod 899 990 

Hyundai Kona electric 312 km 39 kWh 13,9kWh 155 km/hod 899 990 

Hyundai Kona electric 482 km 64 kWh 14,3 kWh 167 km/hod 1 059 990 

Fiat 500e 150 km 24 kWh 16 kWh 115 km/hod 329 000
7
 

Renault ZOE 200 - 300 km 40 kWh 13,3 kWh 135 km/hod 847 900 

Citroën Berlingo 
Electric 

170 km 22,5 kW 14 kWh  650 000
8
 

Nissan e-NV200
9
 200 km 40 kW 25,9 Kwh 123 km/hod 862 000 

 

Tabulka 7 Časy nabíjení elektromobilů dle výrobců 

  Nisan  BMW Hyundai Renault Citroën Nissan 

Výkon Proud Lief I3 Ionic ZOE Berlingo e-NV200 

2,4kWh 10A 21 h     21,5 h 

                                                                 

7 Ojetý vůz r.v. 2014, najeto 35 tis. km. 

8 Akční cena, najeto 5 km. 

9 Dodávka 



Koncepce nabíjecích stanic města Přerova 

 

 
23 

3,7kW 16A  12h 12h 15h 10h  

7,4kW 32A 7 h   7h 25   7,5 h 

11 kW 16A   4h 25 4h 30 6h  

22 kW 32A  3h 30 4h 30 2h 40   

43 kW 63A    1h 5   

50 kW  1h  0h 30  0h 30 1 h 

Palubní 
nab. 

6,6 kW     3,3 kW 6,6 kW 

Max 
nabíjení 

50 kW       

 

14. Dobrá praxe - dobíjení ze sloupu VO Opava 

VO má v současné době zvýhodněný tarif el. energie než pro účel nabíjení elektromobilů. Proto je zásuvka 

napájena z blízkého parkovacího automatu a nikoli z vedené VO. Vzhledem k předpokládanému odběru a 

administraci případných plateb je proud v současnosti pro uživatele elektromobilů zdarma. Nicméně zásuvka je 

opatřena měřidlem pro potřeby analýzy spotřeby pro nabíjení elektromobilů. Zásuvka není pod proudem 

neustále, ale zapíná se na základě mobilní apliakce. Instalace zásuvky do prakticky jakéhokoli sloupu veřejného 

osvětlení je poměrně jednoduchá záležitost. Celý modul vyvinuli odborníci z Vysoké školy báňské v Ostravě a 

cena včetně instalace je zhruba deset tisíc korun. Jedná se sice o relativně pomalý způsob dobíjení, protože do 

sloupů vede napětí pouze 230 voltů, avšak zejména pro menší elektromobily nebo skútry by snadno dostupné 

zásuvky u sloupů podél komunikací s parkovacími místy byly dobrým řešením. Vybudování rychlodobíjecí 

stanice přijde v současné době na 800 000 až půldruhého milionu korun, nabíječka pro napětí 400 Voltů stojí 

řádově 50 až 100 tisíc korun. . Proměnu z pouličního osvětlení na stanici, kde je možné dobíjet baterie, 

pomáhaly zrealizovat technické služby. 

 

Obrázek 10 U sloupu v Opavě se již dobíjel i elektromobil Velor-X-Trike. | Foto
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Obrázek 11   Zásuvka na sloupu osvětlení je sice zatím nezvyklá, ale mohla by to být naprosto běžná věc.  
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Obrázek 12 Sloup s nabíjecí stanicí v blízkosti automatu ze kterého je zásuvka napájena. 

15. Dobrá praxe - elektromobily pro městskou policii 

V roce 2018 Ostrava z městského rozpočtu na pořízení 21 kusů aut na alternativní pohon investuje 9 803 158 

korun, dotace ze Státního fondu životní prostředí pro tento počet vozů činí 2 070 000 korun. Pořizovací 

hodnota všech těchto 21 vozidel je tedy 11 873 158 Kč (s DPH). Auta jsou pořizována v rámci projektu 

„Ostravou na alternativní pohon I“, který je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí. 

Na konci února magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon 

II“ na dalších 20 kusů vozidel na alternativní pohon, 5 vozů pro Městskou policii Ostrava a zbytek pro 

11 městských obvodů Hošťálkovice (1 ks), Hrabovou (1 ks), Krásné Pole (1 ks), Mariánské Hory a Hulváky (3 ks), 

Moravskou Ostravu a Přívoz (2 ks), Novou Ves (1 ks), Ostravu – Jih (1 ks), Polanku nad Odrou (1 ks), Porubu 

(1 ks), Radvanice a Bartovice (1 ks) a Starou Bělou (2 ks). Tři vozy budou na pohon CNG, ostatní budou 

elektromobily. Projekt bude spolufinancován z Národního programu Životní prostředí. 

V případě úspěšného schválení žádosti o podporu z Národního programu ŽP bude mít Ostrava v roce 2019 

celkem 68 vozidel z kategorie nízko-emisních aut. 

Zdroj: www.ostrava-oline.cz 
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Obrázek 13 Vozidla Městské policie Ostrava 

16. Dobrá praxe - poptávka po elektromobilitě v sídlišti 

Tento podnět byl zpracován v závěru akce PUMM Kladno.  

"Jsem rezident a bydlím v panelovém domě na Sítné. Půjčil jsem si na měsíc elektromobil, abych vyzkoušel na 

vlastní kůži, jaká pozitiva a negativa jeho používání v každodenním životě přináší. 

Zatím jsem za cca 14 dní zjistil hlavní problém a to jsou možnosti nabíjení v Kladně, když bydlím v panelovém 

domě a na celé Kladno je pouze jedna rychlonabíjecí stanice v Arménské. Tam jsem se o Vánocích setkával 

s problémem, že už tam někdo nabíjel. V OC Central mi vyšli vstříc a povolili užívat klas. 230V zásuvku, avšak 

v ní trvá nabíjení VW golf cca 8 hodin. Pravidelně cestuji za prací do Hořovic a př. v Žebráku jsou nabíjecí stanice 

dvě. 

Oceňuji, že jste rámci plánu mobility počítali s výstavbou nových stanic. Myslím, že by to mohlo výrazně přispět 

ke zlepšení ovzduší v Kladně. 

Jestliže vaše účast na plánu mobility končí, tak nám nezbývá než se nechat překvapit, jak to s elektromobilitou 

bude v Kladně dále pokračovat. 

Hezký den" 

 


