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Netradičními vánočními koledami 
v podání pražských herců a studentů 
žďárského gymnázia se rozezní Měst-
ské divadlo ve Žďáře v sobotu 2. pro-
since od sedmi hodin večer. 

Dobře se to pamatuje, protože v neděli 
3. prosince začíná advent. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného půjde na podpo-
ru organizace Společnost pro ranou péči, 
což je bezplatná sociální služba pro rodi-
ny s dětmi do sedmi let se zrakovým nebo 
kombinovaným postižením.

Charitativní koncert pod názvem „Zko-
leduj se“ je prvním projektem pražského 
uskupení Surikati z.s, které založil herec 
Petr Vaněk.

Tento 38letý rodák z Nového Města na 

Moravě je absolventem DAMU v obo-
ru herectví alternativního a loutkového 
divadla. Divákům asi nejvíce utkvěl jako 
jeden z hlavních hrdinů válečného filmu 
Tobruk. 

„Petr Vaněk má za sebou již projekt UNI-
CORN benefiční tour, kde se podařilo vybrat 
peníze na splnění snu šestnáctiletého Luká-
še, který v dětství přišel o nohy. Dalším jeho 
projektem je #ZAPLNPYTEL na podporu 
čistých ulic,“ přibližuje za tým gymnazistů 
Alžběta Kabrdová.

Žďárští studenti tedy vzkazují: „Přijďte 
si první adventní sobotu do divadla poslech-
nout a zazpívat vánoční písničky. Odrea-
gujete se od předvánočního shonu, a navíc 
přispějete na dobrou věc!“ -red-

Zkoleduj se. Koncert herců
a žďárských gymnazistů

Elektromobilita, projekt, 
na kterém úzce spolupra-
covala radnice se žďárskou 
VOŠ a Střední průmyslovou 
školou. Ta se tématu roky 
aktivně věnuje v rámci stu-
dentského výzkumu.

 Lenka Kopčáková

Od letošního léta stojí před Sta-
rou radnicí a na centrálním parkoviš-
ti dobíjecí stanice se zásuvkami pro 
elektrokola i elektromobily. 

Žďárští se inspirovali v Písku, 
kde tamní radnice elektromobilitu 
„nastartovala“ už před dvěma lety, v 
rámci tehdy se rozbíhajícího projektu 
Smart City. 

Jak za školní e-tým VOŠ a SPŠ 
vysvětluje pro ŽN Ing. Milan Řehoř, 
jinak učitel odborných předmětů, vše 
začalo v červenci 2016, kdy v Zám-
ku ve Žďáře otevřel Jan Hendrych, v 
rámci projektu e-Vysočina, nabíjecí 
stanici V Kapli. 

„Společně jsme toto místo zveřejnili 
na mapách nabíjecích míst v ČR (www.
evmapa.cz). Tímto naše město vyplni-
lo „bílé místo“ na mapě, a díky mapě 
se skutečně v našem městě zastavova-
li elektromobilisté a nabíjeli,“ ohlíží se 
Ing. Řehoř.

Po celé léto 2016 si vzali tři studenti 
z „průmky“ brigádu v půjčovně „elek-
trovehiklů“, kterou Hendrych provo-
zoval u nabíjecí stanice. 

Průmyslováci v rámci krajského 
projektu také čerpali zkušenosti v 
zapůjčených reklamních elektromo-
bilech různých značek, v nichž najez-
dili tisíce kilometrů, v létě i v zimě.

 „Došli jsme k poznání, že vhodným 
chováním a stylem jízdy lze elektromo-
bilem nahradit velkou část vozového 
parku v ČR,“ míní kantor. 

Studentský e-tým pak navázal 
úzkou spolupráci se žďárskou radnicí 
a předal jí veškeré dostupné informa-
ce, včetně propojování kontaktů na 
odborníky a fi rmy. 

Zástupci města si také mohli při 
jakékoli zápůjčce elektromobilu do 
školy sami vůz vyzkoušet. Zkuše-
nost v řízení elektrického auta je totiž 
nepřenositelná.

Koncem loňského roku tedy pode-

psalo i město Žďár n. S. memoran-
dum o spolupráci v oblasti Smart City 
s jednou z největších českých rozvod-
ných společností. Na elektromobilitu 
vyčlenilo v letošním rozpočtu částku 
250 tisíc korun. 

A protože vybudování nabíjecích 
stanic u Staré radnice a na centrálním 
parkovišti vyšlo město kolem 200 
tisíc korun, do konce letošního roku 
si můžeme na obou místech elektro-
kola a elektromobily dobíjet zdarma.

Na elektrokolo tedy znovu sedli i 
méně zdatní cyklisté, a na elektrokole 
už půl roku objíždí své čety vedoucí 
městské skupiny veřejně prospěšných 
prací. Dostane se tak dobře do míst, 
kam vozem nelze vjet.  

Pokud by se v budoucnu podaři-
lo vybudovat rychlonabíjecí stanici, 
která je i několikanásobně dražší, než 
současné stanice ve Žďáru, město by 
se zařadilo do sítě důležitých doprav-
ních uzlů, s nimiž počítají třeba i fi r-
my zabývající se sdílením aut, tzv. car-
sharingu.

Výhodou těchto specializovaných 
stanic je to, že zvládnou nabít až 80 
% kapacity baterie elektromobilu 
během 20 minut. E-auta mají mezi 

dobitím dojezd od 100 do 200 a více 
kilometrů (Tesla cca 400 km). 

Žďárská průmyslovka s elektromo-
bilitou počítala už v rámci budová-
ní laboratoře TZB a obnovitelných 
zdrojů. Právě zde, dle názoru Ing. 
Řehoře, může velkou měrou přispět 
na poli osvěty. Na konkrétních pří-
kladech lze ukázat, jak hospodařit s 
energií nejen v domácnosti, ale jak ji 
efektivně využívat i v dopravě. 

„Nechceme si toto know-how nechat 
jen pro sebe, ale propojujeme infor-
macemi a spoluprací i ostatní, přede-
vším technické školy, nejen na Vysočině. 
Cílem je, aby náš kraj byl bezproblémo-
vě průjezdný pro všechny elektromobily, 
včetně nabídnutých služeb,“ míní mluv-
čí e-týmu žďárské VOŠ a SPŠ.

Náročnost
elektromobilu je nižší

Při porovnání náročnosti provozu s 
běžným automobilem vyhrává elek-
tromobil. Cena za nabíjení je oproti 
palivu do spalovacích motorů řádově 
nižší. 

Podle Ing. Řehoře jsou počty vel-
mi jednoduché. Jde o to, za jaký tarif 
nakoupíme elektřinu pro nabíjení. 

Nabíjet lze ze všech zásuvek, tedy i z 
té domácí, a ráno má každý elektro-
mobil plně nabitou baterii. 

„Spotřeba elektrické energie se pohy-
buje v rozmezí přibližně 15 až 20 kWh 
na 100 km (může to být méně, i více). 
Při drahé elektřině (např. 5 Kč/kWh) 
pak máme 1 km za 1 Kč,“ říká k této 
dražší variantě.

„Obvykle se pohybujeme do 0,5 Kč/1 
km, v celkovém výsledku ještě méně. Také 
se nám podařilo za celý týden, kdy jsme 
najeli 1.600 km, nabíjet pořád zdarma,“ 
dodává pro zajímavost.

Ideální do městského
provozu

Do městského provozu je tedy, 
dle nadšenců, elektrický pohon bez 
nadsázky prostě dokonalý. 

„Pokud auto stojí, elektromotor se 
netočí, a také nic nespotřebovává. 
Auto tedy může městem popojíždět 
v kolonách nebo při rozvážkách tře-
ba celý den s minimální spotřebou, 
a neznečišťuje životní prostředí,“ 
konstatuje Ing. Řehoř. Důležitým 
momentem je rekuperace, tedy vra-
cení brzdné energie do baterie, při-
čemž nemusíme ani šlapat na brz-
dový pedál. Tento způsob jízdy lze 
ve Žďáru využít například při jízdě 
přes náměstí z kopce, a ještě si pro-
dlužujeme dojezd. Naše celé město 
lze bez problémů přejet na jedno až 
tři procenta energie z baterie.  

Nyní před zimou nás asi zajímá, 
jak elektromobil topí. Na to odbor-
ník říká, že zatímco většina spalo-
vacích aut má klimatizaci pracují-
cí na principu tepelného čerpadla, 
tak v elektromobilech toto tepel-
né čerpadlo využívá jak studenou 
stranu (pro chlazení), tak teplou 
stranu - pro topení. „Spotřeba elek-
trické energie tepelným čerpadlem je 
minimální a ubere z dojezdu elektro-
mobilu pouze několik kilometrů, což 
je indikováno na displeji,“ vysvětluje 
odborník. 

Dodává, že náklady na provoz 
elektromobilu jsou několikanásob-
ně nižší. Garanční servisy se pohy-
bují v cenách do deseti tisíc Kč na 
ujetých sto tisíc km, kdy nejdražším 
prvkem je výměna pylového fi ltru.

STUDENTI Michal Novák a Josef Brabenec (vpravo) s elektromobilem Kia 
SOUL EVENT. Funkční nabíjecí stojan postavil Michal Novák.

 Foto: e-tým VOŠ a SPŠ Žďár n. S.

Věnovali své know-how elektromobilitě

Těsně před podzimními prázdninami se žáci 1. stupně 
Základní školy Švermova bavili při netradičním dopoledni, s 
mott em Čistý Kraj Vysočina.

Šlo o akci podpořenou Krajem a Státním fondem ŽP. Hlavní 
slovo během eko-enviro programu měli aktéři ze spolku KUŠ 
Polná, a samozřejmě děti. Šlo o učení všemi smysly: hmatem, 
čichem, pohybem...

„Byla to úžasná akce o ekologii. Náš ekotým ve spolupráci s 
Krajem zpracoval nově osvětu ochrany životního prostředí. Zpěv, 
kytara, soutěže a tvůrčí dílny zaujaly všechny,“ je spokojen ředi-
tel školy Jaroslav Ptáček.

Děti si např. vyslechly Recyklační lidovou písničku o pre-
venci vzniku odpadů a naučili se novou ekopíseň.

Získaly povědomí o zodpovědném nakládání s odpady, o 
nebezpečných odpadech typu baterií, barev, freonů a plastů.

Také získaly zprávu pro rodiče o množství vytříděného 
materiálu a množství sběru, či informaci o recyklaci hliníku a 
přepálených tuků.  

Jak uvádí předseda spolku KUŠ Matěj Kolář, jejich hry a 
podněty nastolily u žáčků řadu otázek, se kterými může dál 
škola pracovat.  -lko-

Žáci se poučili o ekologii


