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E-Mobilita v Mladé Boleslavi:  
V provozu je 1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO  
 
›  1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO byla zprovozněna u mladoboleslavského letiště 
›  Je výsledkem spolupráce ŠKO-ENERGO, společnosti ŠKODA AUTO a Mladé Boleslavi, která se chce stát 

inteligentním městem (Smart City)  
›  ŠKO-ENERGO zprovozní do konce října čtyři další veřejné dobíjecí stanice v Mladé Boleslavi 
›  ŠKO-ENERGO plánuje společně s městem postupné budování infrastruktury, hovoří se o 30 stanicích 
›  ŠKO-ENERGO buduje také infrastrukturu v závodech ŠKODA AUTO a chce být lídrem v oblasti 

budování infrastruktury pro e-Mobilitu 
 
 
Mladá Boleslav, 23. září 2018 – Projekt výstavby dobíjecích stanic v Mladé Boleslavi se stal realitou. Na 
mladoboleslavském letišti u muzea Metoděje Vlacha byla zprovozněna 1. veřejná dobíjecí stanice                 
ŠKO-ENERGO. A další čtyři budou ve městě v provozu do konce října. Jedná se o výsledek spolupráce 
energetické společnosti ŠKO-ENERGO, automobilky ŠKODA AUTO a města. Tito partneři se tak připravují na 
první elektrovozy, které sjedou z výrobního pásu automobilky již v příštím roce. 

Vzhledem k propojenosti Mladé Boleslavi s automobilkou ŠKODA AUTO lze předpokládat, že podíl elektrovozů 
na celkovém počtu aut bude v příštích letech růst rychleji než v jiných českých regionech a Mladá Boleslav se 
stane jedním z měst s největší koncentrací elektromobilů. Již v loňském roce pověřila automobilka budováním 
infrastruktury ve svých závodech energetickou společnost ŠKO-ENERGO. Nyní v rámci projektu spolu s městem 
začalo budování infrastruktury pro elektrovozy ve městě. 

„Právě jsme zprovoznili první veřejnou dobíjecí stanici ŠKO-ENERGO. V letošním roce instalujeme na 
pozemcích města ještě další čtyři dobíjecí stanice, a to u plaveckého bazénu, na Staroměstském náměstí, 
v Jaselské ulici a u fotbalového stadionu. Tyto stanice jsou součástí našeho pilotního projektu, který ukáže nám 
i městu možnosti v této oblasti. Pokud bude mít vedení města zájem o budování dalších stanic, rádi budeme 
pomáhat a stanice provozovat,“ uvedl Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO. E-Mobilita je součástí projektu 
Smart City, v rámci kterého poskytuje ŠKO-ENERGO městu své služby a technologická řešení, aby se Mladá 
Boleslav stala inteligentním městem. 

V případě dobíjecí stanice u mladoboleslavského letiště se jedná o silnou rychlonabíjecí stanici. Díky vysokému 
nabíjecímu výkonu 50 kilowattů lze baterii elektromobilů dobít za 15 až 20 minut na zhruba 80 procent její 
kapacity, v závislosti na konkrétním typu a stavu baterie. Právě 80 procent je optimální stav z pohledu udržení 
životnosti baterie a také času zákazníka. Z nuly na 80 procent se baterie nabije zhruba za stejný čas jako z 80 
na 100 procent. Slavnostním zprovozněním stanice začal její zkušební provoz. ŠKO-ENERGO se propojí se sítěmi 
svých partnerů E.ON a ČEZ a následně stanoví stejné podmínky pro provozování dobíjecích stanic.  

„Vybudování infrastruktury pro e-Mobilitu je pro nás nejdůležitější úkol pro letošní a příští rok. Již 
v nadcházejícím roce uvede automobilka ŠKODA AUTO na trh první vozy s elektrickým pohonem a my musíme 
být perfektně připraveni,“ zdůraznil Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO. Projekt e-Mobility začal v lednu 
loňského roku, kdy přišla automobilka s prvními požadavky pro zahájení výstavby infrastruktury pro 
elektromobilitu ve svých závodech. Společnost ŠKO-ENERGO se stala garantem technického zpracování 
a cílového řešení při spolupráci na prvních dílčích projektech. Již nyní investovala společnost ŠKO-ENERGO 
2 miliony korun do prvních deseti dobíjecích stanic v areálech automobilky a pět veřejných stanic si vyžádá 
investici 1,3 miliony korun. 
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„Budoucnost značky ŠKODA je elektrická a výkonná dobíjecí infrastruktura je pro úspěch elektromobility 
nezbytná,“ uvádí Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast 
výroby a logistiky. „Proto se v Mladé Boleslavi zapojujeme a přispíváme k tomu, aby se domovské město značky 
ŠKODA rozvinulo ve Smart City pro éru elektromobility,“ dodává Michael Oeljeklaus, který je zároveň 
předsedou dozorčí rady ŠKO-ENERGO. 

Důležitým úkolem ŠKO-ENERGO je, aby v dobíjecích stanicích ŠKO-ENERGO bylo možné dobíjet elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Bez zelené energie nemá elektromobilita smysl. ŠKO-ENERGO ve své výrobě 
již dokázalo nahradit 1/3 fosilních paliv biomasou a dlouhodobým strategickým úkolem je 100% výroba tepla 
a elektřiny z obnovitelných zdrojů. A také veškerá nakupovaná elektřina do všech závodů, kterou ŠKO-ENERGO 
nevyrobí, je již dnes s certifikátem zelené elektřiny. 

Společnost ŠKO-ENERGO je více než 20 let dodavatelem energií pro ŠKODA AUTO. Hlavním úkolem této 
společnosti se sídlem v Mladé Boleslavi je zásobování tří českých závodů firmy ŠKODA (Mladá Boleslav, Kvasiny 
a Vrchlabí) elektřinou, vodou, teplem, zemním plynem a stlačeným vzduchem. Dále dodává obyvatelům,  
podnikům a dalším organizacím ve městě  Mladá Boleslav dálkové teplo. Vlastníky podílů ve ŠKO-ENERGO jsou 
vedle ŠKODA AUTO a.s. (44,5 procent obchodních podílů) také VW Kraftwerk GmbH (22,5 procent),                  
E.ON Beteiligungen GmbH (21,0 procent) a energetická společnost  ČEZ ESCO, a.s. (12,0 procent). 

 

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte: 

›  Ing. Miroslav Žďánský, MBA, +420 604 212 345, miroslav.zdansky@sko-energo.cz, www.sko-energo.cz 
 

Přílohy: 

› Technický popis dobíjecí stanice (Raption 50) 
› Očekávaný vývoj e-Mobility v Mladé Boleslavi 
› Vize ŠKO-ENERGO do roku 2035 
 

Fotografie k tématu: 

  
 

  
 

E-Mobilita v Mladé Boleslavi:  
V provozu je 1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO 
Zástupci města Mladá Boleslav, společností ŠKODA AUTO  
a ŠKO-ENERGO společně uvedli do provozu novou 
padesátikilowattovou rychlonabíjecí stanici u letiště v 
blízkosti dálnice D10.  
 
Download    Zdroj: ŠKODA AUTO 

E-Mobilita v Mladé Boleslavi:  
V provozu je 1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO 
Dobíjecí infrastruktura se buduje i ve městě a v areálu 
závodu společnosti ŠKODA AUTO: Do konce října budou  
v Mladé Boleslavi uvedeny do provozu další čtyři nabíjecí 
stanice na střídavý proud o výkonu 11 kW, dalších deset 
stanic se nachází v areálu automobilky.  
 
Download    Zdroj: ŠKODA AUTO 

mailto:miroslav.zdansky@sko-energo.cz,
http://www.sko-energo.cz/
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/09/PML7743.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/09/PML7814.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/09/PML7743.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/09/PML7814.jpg
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E-Mobilita v Mladé Boleslavi:  
V provozu je 1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO 
Spolupracující partneři dnes v Mladé Boleslavi uvedli do 
provozu padesátikilowattovou rychlonabíjecí stanici pro 
elektromobily. V rámci příprav na elektromobilitu a 
poskytování nových služeb mobility zahájila ŠKODA AUTO 
největší investiční program ve své historii. Již v nadcházejícím 
roce uvede automobilka na trh první vozy s elektrickým 
pohonem.  
 
Download    Zdroj: ŠKODA AUTO 

E-Mobilita v Mladé Boleslavi:  
V provozu je 1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO 
Dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO je vybavena 2 DC konektory 
CCS Combo 2 a CHAdeMO s nominálním výkonem 50 kW  
a dále 1 AC zásuvkou MENNEKES 2 s nominálním výkonem  
22 kW. Díky vysokému nabíjecímu výkonu 50 kilowattů lze 
baterii elektromobilů dobít za 15 až 20 minut na zhruba  
80 procent její kapacity, v závislosti na konkrétním typu a 
stavu baterie. Právě 80 procent je optimální stav z pohledu 
udržení životnosti baterie a také času zákazníka.  
 
Download    Zdroj: ŠKO-ENERGO 
     

E-Mobilita v Mladé Boleslavi:  
V provozu je 1. veřejná dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO 
První veřejná dobíjecí stanice společnosti ŠKO-ENERGO 
s výkonem 50 kW je umístěna u Leteckého muzea Metoděje 
Vlacha v Mladé Boleslavi. Pro ŠKO-ENERGO je důležité, aby 
v této i v ostatních dobíjecích stanicích ŠKO-ENERGO bylo 
možné dobíjet elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. 
Slavnostním zprovozněním této stanice začal její zkušební 
provoz. 
 
Download    Zdroj: ŠKO-ENERGO 
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http://www.sko-energo.cz/content/upload/foto/180923_sko-energo_dobijeci_stanice_v_mb_2.jpg
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Využití
Navržené k instalaci jak ve veřejně přístupných 
prostorech (ulice ve městech, nákupní centra, 
letiště, odpočívadla…), tak i v soukromých 
(společnosti vlastnící vozové parky 
s elektromobily, stanoviště taxíků, odkud se 
automobily mohou opět vydat na cestu za méně 
než 30 minut.

Design
Navržený tak, aby zohledňoval zkušenosti 

majitelů a provozovatelů dobíjecích stanic 

s používáním rychlodobíjecí stanice, řada 

Raption 50 staví svou funkci na modulární 

standardizované elektronice.

Další klíčovou vlastností je externí design stanice. 

Sofistikovaný, štíhlý design a odolnost jsou jen 

některé z atributů, které lze použít k popisu této 

řady a které ji předurčují k tomu, aby byla ideální 

dobíjecí stanicí jak pro ty nejstylovější městské 

oblasti, tak i pro industriální.

Raption 50
Modulární rychlonabíjecí stanice pro elektromobily



Pro Majitele/Provozovatele
→ Její standardizovaná modulární technologie umožňuje 

velmi vysokou dobu provozuschopnosti – v případě 
selhání napájecího modulu, je stanice schopná nabíjet 
pomocí ostatních modulů.

→ Nižší spotřebu energie umožňuje dlouhodobě udržitelná 
vysoká úroveň výkonu vyplývající z odpojení napájecích 
modulů v případě, že elektromobil vyžaduje k dobíjení 
menší množství energie.

→ Standardizovaná modulární architektura umožňuje 
škálovatelnost energie (od 25 kW do 50kW), která 
nabízí flexibilní způsob, jak splňovat rostoucí současné 
a budoucí požadavky baterií elektromobilů.

→ Nabízí jedinečný koncept ochrany konektorů 
prostřednictvím prvku uzamykajícího napájecí pistoli 
a pohyblivého designu kabelu, který redukuje riziko 
prasknutí kabelu.

→ Přední dvojitá uzamykatelná dvířka dobíjecí stanice 
poskytují snadný přístup k vnitřku stanice, což má 
za následek nižší náklady díky rychlejší instalaci a servisu 
(v případě kontroly či opravy). Kromě toho umožňuje 
instalaci vedle zdi, což přispívá k maximálnímu využití 
dostupného prostoru.

Pro Uživatele
→ Její 8palcová dotyková obrazovka čitelná i za denního 

světla neposkytuje pouze srozumitelné pokyny týkající se 
nabíjení (např. špatná pozice převodovky elektromobilu 
znemožňující start nabíjení) a stav nabíječky (např. 
zarezervovaná nabíjecí stanice), ale také uživateli 
umožňuje si vybrat mezi několika jazyky.

→ Dalším prvkem přispívajícím ke spokojenosti zákazníka je 
zabudované nerušivé světlo, které usnadňuje lokalizaci 
stanice v šeru či tmě a čtení instrukcí obsažených 
na štítcích provozovatele.

→ Dostupnost i pro zdravotně postižené vyhovující 
mezinárodním standardům zohledňuje výšku konektorů/
displeje, což ulehčuje plné využívání stanice.

Raption 50
Modulární rychlonabíjecí stanice pro elektromobily

Specifikace

Napájení 3P + N + PE

Napětí 400 V AC ±10 %

Účinnost >0,98

Výkonnost 95 % při nominální výstup. proudu

Frekvence 50 / 60 Hz

Proudová ochrana Odpojení hlavního jističe

Přepěťová ochrana 4 pólový přechodový jistič

Bezpečnostní ochrana Proudový chránič 30mA Typ B

Síťové připojení Ethernet 10/100BaseTX

Normy CE / Combo-2
(DIN 70121; ISO15118)
EN61851-1; EN61851-23
CHAdeMO certifikace

Krytí IP54 / IK10

Povrchový materiál Nerezová ocel

Provozní teplota −30 ºC do +45 ºC

Skladovací teplota −20 ºC do +60 ºC

Provozní vlhkost 5 % to 95 %

RFID systém karet ISO / IEC14443A / B MIFARE
Classic / DESFire EV1 ISO
18092 / ECMA-340
NFC 13.56MHz

Informační displej 8“ dotykový displej – antivandal

Kontrola výkonu softwarově

Délka kabelu CCS 3 metry

Délka kabelu 
CHAdeMO

3 metry

Délka kabelu AC 3 metry

Indikace stavu RGB panel

Protokol OCCP 1.2 / 1.5 / XML

Rozměry (H × Š × V) 350 × 940 × 1 800 mm

Hmotnost 235 Kg

Chlazení ventilátory

Hlučnost 55 dBA

Elektroměr Shoda s EN 50470 (MID European 
standards) nebo IEC 62052-11

Specifikace
Raption 50 CCS CHA T2S32

Model CCS CHA T2S32

Maximální AC vstupní 
proud

108 A

Požadovaný příkon 75 kVA

Maximální výstupní výkon DC: 50 kW (@400 VDC)
AC: 22 kW

Rozsah výstupního napětí DC: 50–500 VDC
AC: 400 V AC

Maximální výstupní proud DC:125 A DC
AC:32 A AC

Počet zásuvek 3

Typ zásuvek CCS 2 – JEVS
G105 Typ 2

Zdroj: ELEXIM ,a.s.



Očekávaný vývoj e-Mobility v Mladé Boleslavi

Radouč Park
Albert/OBI/9ZŠ
1×AC+DC/50 kW
1×AC/22 kW

Poliklinika –
Modrá Hvězda 
1×AC/22 kW

Městský stadion
OC Kaufland 
1×AC/22 kW 
1×AC+DC/50 kW

OC Bondy
1×AC+DC/50 kW

Klaudiánova nemocnice
1×AC/22 kW

Jaselská
1×AC/22 kW

Magistrát 
1×AC+DC/50 kW

Zimní stadion
1×AC/22 kW

Finanční úřad
1×AC/22 kW

Okresní soud
Náměstí Rep.
1×AC/22 kW
1×AC/22 kW

Sportoviště/Koupaliště/OMV
Baumax/Lidl/Penny/Albert
1×AC/22 kW

Bazén MB
1×AC/22 kW

OC Olympia
1×AC+DC/50 kW

Staré m./Park. dům
1×AC/22 kW

Letiště
1×AC+DC/50 kW

↓

Rozvoj elektromobility v ČR

Základním strategickým dokumentem 
pro vývoj elektromobility v České 
republice je Národní akční plán čisté 
mobility (NAP CM). Tento plán vychází 
z požadavků směrnice 2014/94/
EU o zavádění infrastruktury pro 
alternativní paliva a definuje množství 
akčních kroků, které mají podpořit 
mobilitu na alternativní paliva, 
vč. vybudování potřebné infrastruktury 
a nastavení potřebných právně-
-regulačních pravidel.

Infrastruktura

V koncepcích evropských měst, 
ale i energetických společností, 
automobilek apod. je patrná snaha 
o naplnění požadavku regulace 
na minimální poměr 10 automobilů 
na dobíjecí bod (stanice má zpravidla 
2–3 dobíjecí body). Na frekventovaných 
místech vhodných pro dobíjení jako 
jsou náměstí, parkoviště na sídlištích, 
u pracovišť a obchodních center se 
však plány developerů infrastruktury 
na podíl elektrifikovaných parkovacích 
stání pohybují mezi 10–33 %.

Elektromobily

V posledních dvou letech došlo 
k výraznému růstu průměrného 
dojezdu elektromobilů a u současných 
modelů se již běžně pohybuje 
nad 200 km. V současné době 
oznámené modely budou s dojezdem 
400–500 km konkurovat běžným 
automobilům. Také průměrná kapacita 
baterie se u současných modelů 
pohybuje pod 30 kWh, se spotřebou 
v průměru 15 kWh/100 km. Nové 
modely, jako nový VW e -Golf, budou 
mít akumulátory o velikosti 48–75 kWh 
a od toho odvislý dojezd.

P

P

P

PP

Předpokládaná infrastruktura dobíjecích stanic pro Mladou Boleslav

  I. Etapa 2018–2019

  II. Etapa 2020–2022

P    Parkoviště pro 
zaměstnance ŠKODA

→ Postupná výstavba dobíječek 
od roku 2019

III. Etapa 2023–2030
Další potenciální lokality:
→ Městská sídliště/velká parkoviště/

parkovací domy 
→ Hlavní vlakové nádraží
→ Dopravní inspektorát mag. MB
→ Výstaviště/Knihovna
→ Českobratrské nám./Karmel
→ Mírové nám.
→ Kulturní dům MB
→ Tesco/Penny/OMV
→ Sparing/Bartoš
→ Krásná louka/Ptácká ul.

→ AC+DC Multicharger
→ AC Stand Alone



Podpora rozvoje 
elektromobility 
v Mladé Boleslavi

Jako optimální strategie rozvoje 
veřejné dobíjecí infrastruktury se 
i na základě zahraničních zkušeností 
jeví koncepční vytyčení vhodných 
lokalit pro výstavbu dobíjecích stanic 
a následné nabídnutí těchto lokalit 
k výstavbě stanic a provozování 
služeb e-Mobility. V případě 
dostupnosti spolufinancování pro 
veřejné subjekty, tak jako nyní v ČR, 
je vhodné uvažovat variantu, kdy 
město (příp. kraj) stanice v daných 
lokalitách vystaví a následně nabídne 
soukromým subjektům k provozování.

Výhled pro rozvoj 
elektromobility 
v Mladé Boleslavi a okolí

Ve Smart scénáři lze očekávat 
zhruba 150 elektromobilů v roce 
2020 a 1,5 tis. v roce 2025, 
což jsou počty, na které by měla 
být ve střednědobém horizontu 
dimenzována dobíjecí infrastruktura. 
Za vhodné počty dobíjecích stanic 
v Mladé Boleslavi lze považovat:

Rychlé DC stanice:
→ 5–7 v roce 2020
→ 25–30 v roce 2030

Běžné AC stanice:
→ 70 v roce 2020
→ 220 v roce 2030

Lze očekávat, že tyto stanice budou 
budovány a provozovány různými 
subjekty. Na českém trhu plánují 
expanzi jak stávající hráči, jako je 
ČEZ nebo E.ON, tak i například 
obchodní řetězce. 

Doporučení společnosti 
Ernst&Young pro další rozvoj 
elektromobility

→ Koordinovat rozvoj infrastruktury 
pro e-Mobilitu se zástupci 
veřejné správy

→ Vyjasnit obchodní model 
pro výstavbu a provozování 
dobíjecích stanic

→ Využít prostředky dotačních 
programů k nákupu elektrovozů 
a dobíjecích stanic

→ Vést aktivní a pravidelný dialog 
s provozovatelem distribuční 
soustavy s cílem zajistit součinnost 
distributora při plánovaném rozvoji 
dobíjecí infrastruktury

→ Zavést opatření nepřímé podpory 
čisté mobility jako nízkoemisní zóny 
a bezplatné parkování

2018–2019
V tomto období nepředpokládáme 
v lokalitě MB výrazný nárůst 
elektrovozů. Při zohlednění 
návštěvníků města se bude 
pravděpodobně jednat o několik 
desítek elektrovozů. Vozy budou 
pravděpodobně pořizovány především 
z dostupných dotačních programů 
a posílí tedy především vozové 
parky veřejné správy a obchodních 
společností. U obchodních společností 
se dá předpokládat, že vozy budou 
dobíjeny převážně u neveřejných 
dobíjecích stanic.

2020–2022
Od roku 2020 očekáváme plný 
rozvoj elektromobility ze strany 
automobilových výrobců, kdy 
elektromobil bude stěžejní součástí 
jejich portfolií. Lze očekávat, že 
Mladá Boleslav bude silně ovlivněna 
prioritním směřováním elektrovozů 
do flotily služebních vozů a následným 
odkupem těchto vozů zaměstnanci. 
Proto může být počet elektromobilů 
v MB vyšší než v jiných městech ČR 
a prvotní veřejná infrastruktura již 
musí být na tento zlom připravena. 

2023–2030
Po roce 2022 očekáváme stabilní 
růst počtu elektrovozů v celé 
České republice. Bude docházet 
ke kontinuálnímu rozvoji infrastruktury 
soukromými subjekty, majiteli 
rezidenčních objektů atd. Město by 
mělo v této fázi aktivně spolupracovat 
s občany a vyhodnocovat 
potřebu výstavby nových stanic 
na veřejných pozemcích.

Očekávaný vývoj e-Mobility v Mladé Boleslavi

Zdroj: Ernst & Young, s.r.o.
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INFRASTRUKTURA 
PRO e-MOBILITU

MĚSTO, KDE 
SE DOBŘE ŽIJE

SMART 
FACTORY

EKOLOGICKÉ 
ENERGIE

Stabilita
Jsme finančně stabilní společnost, která zajišťuje 
veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro 
město Mladá Boleslav. Vyrábíme a distribuujeme 
ekologicky čisté energie s využitím bezuhlíkatých 
technologií. Poskytujeme komplexní služby 
průmyslové energetiky a snižujeme energetickou 
náročnost v oblasti spotřeby. Jsme dobrým 
občanem v regionech, kde působíme.

Rozvoj a inovace
Zaměstnáváme nejlepší profesionály v oboru 
a společně budujeme energetická „smart řešení“ 
pro města a firmy. Zajišťujeme a provozujeme 
infrastrukturu a související služby pro e-Mobilitu 
v ČR a podílíme se na regulaci přenosové 
soustavy.
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Smart Factory
Poskytujeme komplexní profesionální služby 

průmyslové energetiky. 

 → Budujeme chytrou infrastrukturu pro ŠKODA

 → Zajišťujeme energetické využívání odpadů 

 → Zavádíme chytrá měření k efektivnímu využívání energií

 → Máme profesionální tým schopný navrhovat 

úsporná opatření a realizujeme projekty na snižování 

spotřeby energií

 → Využíváme informační technologie a digitalizaci

Infrastruktura pro e-Mobilitu
Budujeme infrastrukturu pro e-Mobilitu ve ŠKODA AUTO 

a hledáme nové příležitosti v této oblasti.

 → Navrhujeme a projektujeme síť dobíjecích stanic 

pro závody ŠKODA AUTO 

 → Zajišťujeme zpracování dat při dobíjení

 → Spolupracujeme s dealery při budování jejich 

infrastruktury pro e-Mobilitu a zajišťujeme 

pro ně zelenou elektřinu 

 → Spolupracujeme se ŠKODA AUTO při výrobě 

a dobíjení baterií

Naše silné stránky
 → Silné zázemí našich vlastníků a jejich know-how

 → Součást ŠKODA AUTO a výhradní dodavatel energií 

pro automobilku

 → Stabilní a vyškolený personál 

 → Moderní a dobře udržovaná zařízení

 → Dobrá pověst společnosti

 → Finanční stabilita

Příležitosti
 → Rychlý rozvoj bezuhlíkatých technologií a jejich 

klesající cena

 → Možnost dotací pro snižování emisí a energetické úspory

 → Rozvoj personálu na mezinárodní a profesionální úrovni

Ekologické energie
Vyrábíme a distribuujeme ekologicky čisté energie 

a likvidujeme škodlivé látky z vypouštěných vod.

 → Snižujeme podíl emisí při výrobě energií 

 → Nakupujeme pouze elektřinu vyrobenou z obnovitelných 

zdrojů 

 → Podílíme se na regulaci přenosové soustavy 

 → Hledáme cesty k úplnému nahrazení fosilních paliv 

bezuhlíkatými technologiemi

Město, kde se dobře žije
Pomáháme regionu, kde působíme.

 → Zásobujeme Mladou Boleslav cenově výhodným teplem 

a zajišťujeme čisté životní prostředí

 → Podílíme se na energetické koncepci města

 → Pomáháme městu Mladá Boleslav při budování 

infrastruktury pro e-Mobilitu

 → Podporujeme aktivity pro lepší život obyvatel
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„Budujeme infrastrukturu 
pro e-Mobilitu v závodech 
ŠKODA AUTO a hledáme nové 
příležitosti v této oblasti.“

Proč navrhujeme a projektujeme síť dobíjecích 
stanic pro závody ŠKODA AUTO a region 
Mladá Boleslav?

→ Rozvoj elektromobility ve ŠKODA AUTO je velkou 
příležitostí pro rozvoj naší společnosti 

→ ŠKO-ENERGO je dceřinou společností ŠKODA AUTO, 
a proto se nabízí vzájemná spolupráce na společných 
projektech

→ Budujeme infrastrukturu, protože bude součástí sítí, 
o které se jako společnost staráme od svého vzniku

→ Máme dostatečné zkušenosti v energetice a odborný 
personál k zajištění tohoto úkolu

→ Využíváme zkušenosti z VW Kraftwerk, který je lídrem 
v této oblasti v rámci koncernu

Předpoklady pro rozvoj infrastruktury 
a e-Mobility v mladoboleslavském regionu 
v blízké budoucnosti?

→ Vzhledem k propojenosti Mladé Boleslavi s automobilkou 
ŠKODA AUTO, lze předpokládat, že podíl elektrovozů 
na celkovém počtu aut bude v příštích letech růst rychleji 
než v jiných českých regionech.

→ V letošním a příštím roce se předpokládá nárůst počtu 
elektrovozů. ŠKO-ENERGO vybuduje jako pilotní projekt 
5 dobíjecích stanic v Mladé Boleslavi, bude na nich 
testovat provoz a prověřovat obchodní modely.

→ V letech 2020–2022 očekáváme plný rozvoj 
elektromobility ze strany automobilových výrobců. 
Měla by být zasíťována parkovací stání v okolí 
obytných domů běžnými dobíjecími stanicemi nebo 
lampami s možností dobíjení.

→ Stabilní růst počtu elektrovozů napříč republikou by 
měl nastat v letech 2023–2030. Spolu s tím se bude 
rozvíjet infrastruktura. Očekávaný počet dobíjecích stanic 
na veřejných prostranstvích města by měl být 30. Naše 
společnost má ambice je všechny provozovat.



Navrhujeme a projektujeme síť dobíjecích 
stanic pro závody ŠKODA AUTO, dealery 
a město Mladou Boleslav

→ Pomáháme ŠKODA AUTO s realizací výstavby sítí 
a instalací dobíjecích stanic

→ Nabízíme technická řešení pro budování sítí v závodech 
ŠKODA AUTO pro rozvod elektřiny do dobíjecích stanic

→ Určujeme technické parametry dobíjecích stanic 
a jejich umístění

→ Rozvíjíme optimální řešení pro dobíjení elektrovozů 
a navrhujeme změny s vývojem nových technologií

→ Navrhujeme unifikovaná technická řešení pro 
vybudování dobíjecích stanic u dealerů

→ Pomáháme s realizací připojení sítí a výstavbou 
dobíjecích stanic ve městě Mladá Boleslav

→ Vyrábíme, nakupujeme a dodáváme zelenou elektřinu

Zajišťujeme zpracování dat při dobíjení

→ Obsluhujeme monitorovací systém k obsluze dobíjecích 
stanic 

→ Poskytujeme aplikaci s rezervačním systémem

→ Pro naše dobíjecí stanice vydáváme autorizační karty

→ Máme vlastní aplikaci pro chytré telefony se všemi 
funkcemi pro majitele elektrovozu

Spolupracujeme se ŠKODA AUTO na využití 
baterií elektrovozů

→ Poskytujeme technické know-how při dobíjení a dalším 
využití baterií

→ Používáme nové i opotřebované baterie pro regulaci 
odchylek a poskytování podpůrných služeb

→ Využíváme baterie pro účely skladování elektřiny 
v energetických skladech
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