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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, 
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ

PLÁN ROZVOJE ELEKTROMOBILITY MĚSTA

Královské město Litoměřice leží na soutoku Labe a Ohře v severních 
Čechách. Celková rozloha města činí téměř 18 km² a žije v něm 
přibližně 24 tisíc obyvatel. Litoměřice jsou předním českým 
představitelem energetiky a energetického managementu města. 

Schematické zobrazení trendu energetické soběstačnosti 

Diplomové práce „Plán rozvoje elektromobility města“ se zaměřuje na rozvoj 
elektromobility města Litoměřice. Hodnotí současný stav elektromobility 
vv Litoměřicích a na základně tohoto zhodnocení navrhuje opatření, která 
může město využít při plánování jejího dalšího rozvoje. Tato diplomová práce 
se zabývá elektromobilitou jako alternativním způsobem dopravy a jejím roz-
vojem ve městě. Práce postupuje od obecného popisu elektromobility, přes 
zahraniční zkušenosti s rozvojem elektromobility až k současnému stavu 
elektromobility v České republice, v Praze, a především ve vybraných 
Litoměřicích. V samotném závěru práce, po zhodnocení současného stavu, 
jsoujsou navržena opatření, která vychází ze zahraničních zkušeností a měla by 
přispět k dalšímu rozvoji elektromobility v Litoměřicích.

The diploma thesis "Development plan of city’s electromobility" deals with the de-
velopment of electromobility in Litoměřice. It evaluates the current state of electro-
mobility in Litoměřice and based on this evaluation, proposes measures that 
the city can use to plan its further development. This diploma thesis deals with 
electromobility as an alternative way of transport and its development in the city. 
The thesis focuses on the general description of electromobility, mentions foreign 
experience with the development of electromobility and describes the current 
state of electromobility in the Czech Republic, in Prague, and especially in chosen 
Litoměřice. In conclusion of the thesis, after evaluating the current state, are pro-
posed measures that are based on foreign experience and should contribute 
to the further development of electromobility in Litoměřice.
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- Politická podpora představitelů města
- Město disponuje odborem rozvoje 
města a energetickým manažerem
- Kompaktní struktura města 

- Vytvoření ucelené strategie mobility 
a možnost zahrnout rozvoj 
elektromobility
- Využití prostředků z fondů EU
- Získat zkušenosti díky spolupráci 
s městem Drážďany

- Odklon cestujícíh od veřejné 
dopravy k individuální automobilové 
dopravě
- Nedostatek prostředků od vlády 
a z fondů EU (omzená podpora)

Příležitosti Hrozby

SWOT analýza

Abych mohl zhodnotit jednotlivé 
návrhy a porovnat je, musel jsem 
jejich hodnocení převést na stejnou 
kvantitativní hodnotu. Stanovil jsem 
si hodnocení pro náročnost realizace 
a dopady návrhu, u nichž hodnotím 
jejich efektivitu a udržitelnost.  
HodnoceníHodnocení probíhalo na základě 
mého subjektivního pohledu, ale 
snažil jsem se o objektivní hodnocení 
z pohledu vedení města. 

Věřím, že pokud by alespoň některé 
z uvedených návrhů, které jsou 
většinou inspirovány zahraniční 
dobrou praxí, dosáhly stádia 
realizace, tak by to mělo pozitivní 
dopad na plánování a následný 
rozvoj elektromobility.

NávrhyVyhodnocení

Po zhodnocení návrhů jsem došel k závěrům:
 - Návrh č. 12 nedoporučuji především kvůli jeho nákladnosti. 
 - Většina návrhů se nachází v neutrální oblasti, protože existují 
okolnosti, které mohou změnit jejich náročnost či dopady.
 - Z těchto návrhů přesto doporučuji návrhy č. 5 a 7.
 - Návrhy 1,2,3 a 8 doporučuji, protože jsou efektivní v poměru 
k jejich náročnosti.k jejich náročnosti.

Litoměřice

Cílem této práce je zhodnotit současný stav v Litoměřicích a na základně 
tohoto zhodnocení navrhnout opatření, která může město využít při 
plánování dalšího rozvoje elektromobility.

Dobrým předpokladem pro rozvoj 
elektromobility v Litoměřicích je 
prosazování energetické soběstačnosti 
a využívání obnovitelných zdrojů 
energie. Prozatím je ale rozvoj 
elektromobility pro město značně 
ztrátový a dotovaný z městského 
rozpočtu a z dorozpočtu a z dotací, které město čerpá. 

- Neexistence ucelené strategie 
mobility města
- Neexistující infrastruktura potřebná 
k dalšímu rozvoji elektromobility


