
 

Tisková zpráva 

V Praze 8. září 2011 

Expedice 25 elektromobilů napříč Evropou začíná tento víkend a skončí za 14 dní 
v Praze 

(PRAHA) – V neděli 11. září vyrazí z Paříže napříč 8 státy a 30 městy peleton 25 moderních 
elektromobilů pod názvem WAVE. Za 14 dní dojedou na Staroměstské náměstí v Praze, kde 
bude jejich téměř 2800 km cesta ukončena. Česká republika ve spojení s programem 
Praha-elektromobilní sestavila tým Super El, který pojede v reprezentativní elektrické 
limuzíně postavené na základě Škody Superb. 

Expedice WAVE (World Advanced Vehicle Expedition / Světová expedice moderních vozidel) bude 
slavnostně spuštěna 11. září 2011 v Paříži. Celkem 25 elektromobilních týmů se odsud vydá na pouť 
dlouhou 2800 km.  Trasa je naplánována přes osm států: Francie - Belgie - Nizozemsko - Německo - 
Švýcarsko - Lichtenštejnsko – Rakousko – Česká republika. WAVE se v průběhu 14 dní zastaví 
v celkem 30 městech, z nichž poslední bude Praha.  
 
Iniciátor celé akce, Švýcar Louis Palmer, není žádným nováčkem v této oblasti: již v roce 2008 se stal 
prvním mužem, který v solárním automobilu pojmenovaném Solar Taxi objel zeměkouli. Na této cestě 
informoval o možnostech propojení elektromobilů s obnovitelnými zdroji přes 770 milionů lidí. 
Následně v roce 2010 zorganizoval ZERO EMISSIONS RACE (Zero Race), v němž tři elektromobily 
za přesně 80 dní obkroužily zemi. Na základě této události mu bylo ve spojitosti s celosvětovým 
úsilím OSN v oblasti změny klimatu, OZE a udržitelné mobility v New Yorku 10. května 2011 na 
půdě Organizace Spojených národů uděleno vyznamenání v kategorii ochrany životního prostředí 
"Champion of the Earth". 

Cílem letošní akce WAVE je pomoci úspěšnému završení mise přechodu našich hospodářství ze 
současné závislosti na fosilních palivech k obnovitelným zdrojům energie (OZE). Elektricky 
poháněná vozidla původem z Německa, Švýcarska, Rakouska, Anglie, České republiky, USA a Indie 
budou s využitím OZE demonstrovat, že v dnešním světě již dnes existují sofistikovaná řešení pro 
každodenní mobilitu bez fosilních paliv. 

Z tohoto důvodu musí všechny posádky zajistit potřebné množství elektřiny ze 100 % obnovitelných 
zdrojů energie. Ta musí být vyrobena a dodána do sítě v jejich domovské zemi. Český tým proto 
odebírá energii od společnosti Nano-Energies, jediného českého distributora energie výhradně z OZE.  

Cílem je prokázat, že s pomocí zelené elektřiny může každý člověk využívat životaschopnou a 
udržitelnou mobilitu . "S pomocí 10 čtverečních metrů solárních článků na vlastní střeše lze 
vyprodukovat v průběhu 20 let energii na 300.000 čistých kilometrům" řekl Palmer. "Za podobné 
náklady přitom koupíte pohonné hmoty na sotva 50.000 km!"  
 
 



 

Česká etapa závodu čítá celkem tři zastávky: Brno (24. 9. od 11:00-15:00 u Galerie Vaňkovka), 
Jihlavu (24. 9. od 16:30 do 19:00 před radnicí na Masarykově náměstí) a Prahu (25. 9. od 11:00 do 
15:00 na Staroměstském náměstí), kde bude WAVE oficiálně zakončen. Všechny zastávky jsou pod 
záštitou primátorů měst a budou obsahovat tiskové konference (Brno 12:30; Jihlava 18:00; Praha 
12:15). Informace o závodě jsou k dispozici na www.wave2011.net a 
www.facebook.com/WAVE2011.CzechSuperElTeam  

Za českou posádku k významu WAVE říká Tomáš Studeník, ředitel společnosti TILI a jeden z pilotů 
Czech Super El Teamu: „ Česká republika je díky naší posádce jediná země střední a východní 
Evropy stojící v přední linii elektromobility spolu s rozvinutými ekonomikami světa. Ambice českých 
jednotlivců, firem a organizací by neměly být lokální, neměly bychom se soustředit jen na svůj 
„dvoreček“. Žijeme na jedné planetě a její neduhy se týkají nás všech v Praze, Brně, Jihlavě a jinde.“ 

Českou Republiku reprezentuje tým „Czech Super El Team WAVE 2011“ jedoucí s elektromobilem 
VUT Super El (Škoda Superb). 

 

Tým tvoří zástupci těchto firem a organizací: 

• ASEP / VUT Brno – Ing. Jaromír Marušinec PhD MBA 

• EVC Group – Martin Jahn 

• GWL / i4wifi c.z. – Petr Dvořák, Jan Sedlák 

• TILI Czech Republic – Tomáš Studeník, Jan Vejbor 



 

Sponzoři českého týmu jsou tyto firmy: 

• ENSTO 

• Nano-Energies 

ASEP (www.asep.cz) – Asociace elektromobilního průmyslu – založena v roce 2010 na brněnském Autosalonu, 

ASEP sdružuje všechny české průmyslové a konzultační společnosti v oboru elektromobility. Mezi její členy lze 

zařadit hlavní výrobce a poskytovatele energie ,  součástek elektropohonů a baterií pro elektromobily.  

 

EVC GROUP - WE CREATE ELECTRIC CARS (www.evcgroup.cz) – Hulínská firma specializující se na 

přestavby běžných vozidel na elektromobily. Nejvíce zkušeností má s přestavbou vozidel značky Škoda  (Fabia, 

Roomster, Superb), Smart a Toyota (Prius I, II). Zkušenost z těchto přestaveb jim umožnila stat se přední firmou 

svého druhu na českém trhu. Týmový Super El je též jejich výtvorem. 

 

GWL / i4Wifi (www.ev-power.eu) – Pražská firma a evropský distributor DC power a elektromobilních řešení. 

Distribuuje vysokovýkonné baterie a akumulátory LiFePO4 a LiFeYPO4 v rozsahu 20Ah až 7000Ah. Nabízí 

baterie pro elektromotocykly, elektroskútry, elektromobily a elektro čluny a lodě. V jejím portfoliu jsou řešení 

úložišť pro větrné a sluneční elektrárny, ostrovní a hybridní systémy napojení. Solární nabíječky a DC/AC 

konvertory. Kompletní Battery Management (BMS) systémy. Všechny typy AC/DC nabíječek od malých po 8 kW. 

Vysokoúčinné DC elektromotory a regulátory. Všechny typy měřicích a testovacích zařízení. 

 

TILI Czech Republic - … a better life company (www.tili.cz) – Mezinárodní konzultační společnost specializující 

se na zlepšování kvality života občanů České republiky. Vedle vývoje vlastních nástrojů pro růst kvality života ve 

městech patří k jejím aktivitám také analytická, konzultační a realizační činnost pro instituce veřejné zprávy a 

soukromý sektor v oblastech ekologické dopravy a efektivnějšího využití energetických zdrojů.   

 

Ensto (www.ensto.com)- mezinárodní společnost působící v 19 zemích, založená v roce 1958 ve Finsku. Je 

etablovaným partnerem v energetice a průmyslu především v oblasti řešení vzdušných a kabelových NN a VN 

vedení elektrické energie. V rámci rozšiřování portfolia výrobků pro chytré sítě nabízí také inteligentní 

elektroměry s dálkovým sběrem dat a od roku 2010 AC nabíjecí stanice pro elektromobily, které by se během 

několika let měly stát běžnou součástí dopravy ve městech.  

 

Nano-Energies (www.nano-enegies.cz) - Dodáváme elektřinu získanou výhradně z obnovitelných zdrojů 

domácnostem a firmám na území celé České republiky, k našim službám poskytujeme kvalitní zákaznický servis a 

jednoduchý systém výhod. Vykupujeme přebytky od malých výrobců a dodáváme je zákazníkům, kteří dbají na 

životní prostředí a nechtějí za svou zodpovědnost zbytečně připlácet.  

 



 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Jana Vejbora (jan.vejbor@tili.cz, 722 052 646, organizátora WAVE 2011 pro celou ČR) 

 


