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1.

ÚVOD

Elektromobilita otevírá dveře jako jeden z ekologičtějších prostředků dopravy současnosti a
blízké budoucnosti. Myšlení lidí postupně přechází směrem k udržitelné budoucnosti a chování se k
planetě šetrnějším způsobem včetně boje za snižování množství CO2 v atmosféře a zpomalení/
minimalizace globálních změn klimatu.
Pro mnoho lidí je elektromobilita stále vnímána negativně, či rozporuplně, avšak po hlubším
prozkoumání tohoto odvětví je zcela zjevné, že se jedná o perspektivní odvětví, které je
prokazatelně ekologičtější a má ambici nahradit významnou část vozů se spalovacími motory.
Ekologičtější chování se v naší společnosti postupně projevuje v různých oblastech a
elektromobilita se stává jednou z těch oblastí, která se stane přirozenou součástí každodenního
života. V kombinaci s oborem FVE, bateriových uložišť, prvků tzv. chytrých měst se jedná o jakýsi
komplex uživatelsky přívětivých, ale i k životnímu prostředí čistších a přátelštějších řešení, která
naplní potřeby dnešního světa.
Elektromobilita však není pouze ekologicky přívětivým řešením. Má i další výhody. V
elektromobilu nejsou potřebné provozní kapaliny pro provoz motoru, filtry, absence vícestupňové
převodovky, elektromotor je prakticky bez údržby. Baterie dnes vyráběné mají velmi dlouhou
životnost a vývoj baterií jde tak rychle kupředu, že ani rozumné reálné dojezdy vozidel nebudou v
blízké budoucnosti pro elektromobilitu překážkou. Ne vždy jsou dlouhé dojezdy nutné, protože
obrovské využití má elektromobilita v provozu kolem městských aglomerací, kde je zejména v
zimních měsících nulové vypouštění emisí velmi žádoucí, přičemž pro toto použití elektromobilu
není potřeba závratně dlouhých dojezdů.
Mezi výhody elektromobility patří zejména: provoz bez přímých emisí, minimalizace hluku v
dopravě, nízké provozní náklady, výrazně méně mechanických součástí podléhajících opotřebení,
jednoduché ovládání, dynamické jízdní vlastnosti a např. možné využití baterie elektromobilu jako
mobilní úložiště el. energie resp. záložní zdroj. Vzhledem k možnosti domácího nabíjení (pro kratší
jízdy do 150 – 300 km dle typu vozu nemusí elektromobilista teoreticky nikdy navštívit pumpu resp.
veřejnou stanici.
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2.

SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO STAVU NA ÚZEMÍ KRAJE

Provozovatel el.vozidla má možnost cesty plánovat podle mapy veřejných dobíjecích stanic.
Analýzou dostupných strategických a dalších dokumentů obcí s rozšířenou působností Zlínského

kraje bylo zjištěno, že stav podpory elektromobility, je nejednotný. V některých případech se
rada města vyslovila pro podporu, například poskytnutím parkovacích míst pro dobíjeci stanice,
v jiných případech zase plán podpory elektromobility předchozí rady zrušila.

Obrázek 1 - Mapa dobíjecích stanicve Zlínském kraji PlugShare

Obrázek 2 - Mapa dobíjecích stanicve Zlínském kraji Chargemap
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Obrázek 3 - Mapa dobíjecích stanicve Zlínském kraji EVMapa

Obrázek 4 - Mapa dobíjecích stanic Hybrid.cz
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3.

AKTUÁLNÍ A OČEKÁVANÉ STANDARDY A TRENDY

Elektromobil má nižší emise nejen v průběhu jeho užívání, ale také při porovnání celého
životního cyklu, tedy se zahrnutím výroby a likvidace, nižší ekologickou stopu, než vozidlo se
spalovacím motorem. Proto lze očekávat, že s růstem uvědomění si nutnosti šetrného chování
k životnímu prostředí, poměr elektromobilů na celkové přepravě poroste.

Obrázek 5 - porovnání emisní stopy automobilu se spalovacím motorem a elektrickým pohonem

Vozidla s hybridním pohonem, mají několik variant. Non Plug In hybrid – baterieje dobíjena
pouze vlastní energií vozidla a Plug-In hybrid, u kterého je možné baterii dobít i ze sítě.

Obrázek 6 - rozlišení druhů elektrického pohonu
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Elektromobily a jejich baterie se s největší pravděpodobností stanou součástí energetické
soustavy. U elektrické energie je třeba řešit nejen její výrobu a distribuci, ale také ukládání,
akumulaci. Tato potřeba roste zejména díky využívání solárních a větrných elektráren, které vyrábí
nepravidelně podle toho, zda svítí slunce či fouká vítr, ne když potřebujeme.

Obrázek 7 - Elektromobil jako součást energy grid

Akumulovaná energie může být vracena zpět do soustavy, nebo může sloužit jako nouzová
záloha pro případ výpadku rozvodné soustavy.
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Obrázek 8 - elektromobil jako nouzový záložní zdroj

Také v malé domácí energetické soustavě má akumulátor elektromobilu své místo při vykrývání
špičkového spotřeby či výkonu fotovoltaické či větrné elektrárny.

P a g e 8 | 53

INTELISENS

Obrázek 9 - akumulátor elektromobilu při vykrývání špičkového spotřeby na jedné straně, či výkonu fotovoltaické či
větrné elektrárny na straně druhé

Akumulátory z vozidel, poté co přestanou splňovat potřebné parametry, budou moci být
využity v záložních zdrojích budov, či recyklovány. Celková ekologická zátěž se tak ještě sníží.
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4.

DOBÍJECÍ STANICE

Dobíjení elektromobilů je postupně standardizováno. Klasifikace systémů dobíjení konktory jsou
obsaženy v normě IEC 61851 [13]-[14]. Tato norma klasifikuje 3 zíkladní typy dobíjení.
-

Normal power, či slow charging do 3,7 kW. Využívá se pro domácí dobíjení či dlouhodobé
parkování.
Medium power, či quick charging od 3,7 kW do 22 kW je aktuálně nejběžněji využívaný
výkon.
High power or fast charging nad 22 kW jsou rychlodobíjecí stanice.

Obrázek 10 - 4 základní módy dobíjení

Mód 1 – pomalé dobíjení z domovní AC zásuvky
Mód 2 - pomalé dobíjení z domovní AC zásuvky s ochranou v kabelu
Mód 3 - pomalé či rychlé AC dobíjení s integrovanou ochranou
Mód 4 - rychlé DC dobíjení externím chargerem
Připojení
Mód 1
Mód 2
Mód 3
Mód 4

Připojení
1 fáze AC
1 nebo 3 fáze AC
fáze AC
DC
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Výkon (kW)
3,7
3,7 – 22
> 22
> 22

Max. proud (A)
10-16
16-32
> 32
> 32
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Následující tabulka porovnává typy dobíjení a nabíjecího času pro ujetí 100km

Charging time for 100 km of BEV range

Power supply

Power

Voltage

Max. current

6–8 hours

Single phase

3.3 kW

230 V AC

16 A

3–4 hours

Single phase

7.4 kW

230 V AC

32 A

2–3 hours

Three phase

11 kW

400 V AC

16 A

1–2 hours

Three phase

22 kW

400 V AC

32 A

20–30 minutes

Three phase

43 kW

400 V AC

63 A

20–30 minutes

Direct current

50 kW

400–500 V DC

100–125 A

10 minutes

Direct current

120 kW

300–500 V DC

300–350 A

Další z možností, i když zatím technologicky příliš náročnou a proto nevyužívanou, je bezrátové
nabíjení.

Obrázek 11 - schematické znázornění bezdrátového dobíjení
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Nabíjecí konektory – v porovnání CHAdeMO je větší, ale s omezením na 62.5 kW. Menší 1772
Combo je možno využít pro výkony až 100kW.

Obrázek 12 - Porovnání konektorů
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Kažné místo, kde parkují vozidla, může být vhodné pro umístění dobíjecí stanice.
PARKOVIŠTĚ HROMADNÉ PŘEPRAVY

Parkoviště hromadné přepravy osob, vlakové a autobusové nádraží, letiště
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ A STADIONY

Fotbalové a hokejové stadiony, golfová hřiště, posilovny, bazény a koupaliště
KULTURNÍ STŘEDISKA A ZÁBAVNÍ PODNIKY

Kulturní střediska, zábavní podniky, divadla, kina, muzea, galerie
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ZDRAVOTNÍCKÁ ZAŘÍZENÍ

Zdravotní zařízení, nemocnice, kliniky, lázně

VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

Vzdělávací zařízení, školy, univerzity, knihovny, veřejné budovy
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Podle způsobu a místa využití, můžeme nabíjecí stanice rozdělit následujícím způsobem.

4.1.

DOMÁCÍ A PŘENOSNÉ

Domácí nabíjení představuje úplný základ nabíjecí infrastruktury (většina cyklů nabíjení
v budoucnu bude u vlastníků domů probíhat v domácích podmínkách).
Dostupné řešení nabíjení do vnitřních a venkovních prostor Vašeho domu nebo parkoviště.
Snadná instalace na zeď nebo stojan. Jde v drtivé většině o zařízení typu WallBox, tedy instalaci na
zeď, s výkonem od 3,7-22kW. Vždy jsou vybaveny základní ochranou, ale je možné je dovybavit
dalším volitelným příslušenstvím vč. BeOn senzoru pro dynamický nabíjecí management.

4.2.

VEŘEJNÉ

Za částečně veřejné, můžeme považovat dobíjení ve firmách a rezidenčních čtvrtích.
Při projektech a návrzích parkovišť v bytových komplexech by mělo být umožněno
bezproblémové nabíjení elektromobilů obyvatelům těchto nemovitostí. Proto se bude projektovat
parkoviště vždy s určitým počtem a rozmístěním nabíjecích stanic. Zde je již žádoucí určitá
autorizace nabíjení, proto jsou vhodná chytrá řešení a to především AC nabíjení.
Pokud ve společnosti používáte elektromobily v nízkém počtu, jsou pro vás vhodné například
běžné wallboxy typu eNEXT, wallbox SMART, eNEXT PARK. V případě, že Vaše flotila čítá větší počet
elektromobilů například ale nejen pro rozvážkové služby, pak je vhodným řešením řada eVolve
s případným použitím řešení Master-Slave. V určitých případech, kdy je nutné některé vozy nabít na
delší vzdálenost opravdu rychle, je vhodné zvážit investici do DC nabíjecí stanice.
V některých projektech je vhodné aplikovat dynamické řízení výkonu, které Vám může ušetřit
mnoho financí spojených s přebudováním elektrické infrastruktury nebo ušetřit starosti s nečekaným
vyhozením jističe budovy.
V případě obcí, je ideálním stavem, pokud bude dostupné veřejné nabíjení v každé obci, ať již
pro místní občany nebo pro občany obcí projíždějící resp. její návštěvníky. Vzhledem k veřejnému
charakteru použití by se mělo jednat o velmi odolné řešení. V menších obcích jsou vhodné AC nabíjecí
stanice s autorizací, ve větších městech je vhodné uvažovat o síti nabíjecích stanic případně
s použitím technologie MASTER-SLAVE, nebo dokonce o investici do rychlonabíječky.
Vhodné je připojení pomocí mobilních aplikací do některého s platebních systémů pro případné
zpoplatnění nabíjení.
Výhodné jak pro elektromobilisty, tak pro provozovatele, je umístění dobíjecí stanice u
provozovny.
HOTELY A RESTAURACE:
Nepřichází již o své hosty, kteří jsou zvyklí si plánovat své cesty a ubytovat se tam, kde si
přes noc bezproblémově nabijí své osobní vozidlo. V případě restaurací si hosté dobijí obvykle určitou
část kapacity baterie svého vozu.
Vhodné jsou stanice s autorizací a připojení na on-line platební řešení přes některou
z dostupných aplikací.
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MALOOBCHOD:
Každý elektromobilista rád využije možnosti dobití kapacity svého akumulátoru, zatímco
nakupuje. I na AC stanici si tak např. dojezd na několik desítek kilometrů dle typu svého vozu a délky
nakupování. Ideálními místy pro osazení jsou garáže obchodních center, ale i prostranství před
menšími komplexy, kde je větší pohyb dopravy.
Vhodné jsou stanice s autorizací a připojení na on-line platební řešení přes některou
z dostupných aplikací.
ZÁBAVNÍ A SPORTOVNÍ CENTRA:
Každý elektromobilista rád využije možnosti dobití kapacity svého akumulátoru, zatímco část
dne tráví kulturou, či sportovní aktivitou. I na AC stanici si tak prodlouží dojezd o několik desítek i
stovek kilometrů dle typu svého vozu a délky času stráveného u Vás. Ideálními místy pro osazení jsou
garáže, parkovací stání komplexu.
Vhodné jsou stanice s autorizací a připojení na on-line platební řešení přes některou
z dostupných aplikací.
DEALERSTVÍ A AUTOMOTIVE:
Může poskytnout svým potencionálním zákazníkům možnost dobití vozu při prohlídce
autosalonu, nebo poskytujte např. rychlodobíjení jako službu. Zajistí si zároveň dobíjecí body pro
vozidla na servise nebo pro předání vozu.
VZDĚLÁNÍ, NEMOCNICE, INSTITUCE
Instituce, nemocnice, úřady, to vše jsou místa, kde lze vybudovat nabíjecí infrastrukturu ve
dvou rovinách. První z nich je zajištění nabíjení vlastních např. referentských vozidel. Druhou rovinou
je poskytnutí dobití elektromobilů návštěvníkům. Právě na parkovacích stáních institucí, škol a
nemocnic má tato infrastruktura smysl vzhledem k délce času, který zde návštěvníci stráví.
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4.3.

RYCHLONABÍJECÍ

V místech, kde elektromobilista pouze projíždí a nejsou jeho cílovou destinací, je nutno
vybudovat rychlodobíjecí stanice, aby dobití trvalo co nejkratší dobu. U těchto míst je ale
předpokladem možnost připojení na dostatečně dimenzovanou přípojku el.energie.
Elektromobilita je pro energetické společnosti logickým trhem. Například skupina ČEZ provozuje
největší tuzemskou síť veřejného dobíjení, která čítá přes 150 stanic po celé České republice. Více
než devadesát jich umožňuje rychlé dobití – doplnění 80 % kapacity baterií vozu za cca 25 minut.
Rychlodobíjecí stanice vznikají i díky podpoře z dotačního programu financovaného Evropskou
komisí CEF (Connecting Europe Facility), část Transport.
PARKOVIŠTĚ / PARKOVACÍ DOMY
S rozvojem elektromobility se v budoucnu žádné parkoviště neobejde bez možnosti nabíjení
elektromobilů. Naopak, zákazník si bude vybírat místa, kde si při parkování dobije svůj
elektromobil. Na parkovištích automobily obvykle tráví řádově hodiny času, proto je tento způsob
nabíjení velmi efektivní i při použití AC nabíjení. Při plánování parkovišť by již určité procento
parkovacích míst mělo být osazeno nabíjecí stanicí. Pro soukromá parkoviště lze osadit zařízení bez
autorizace např. pro konkrétní byt resp. uživatele.
DÁLNICE / SILNIČNÍ HLAVNÍ TAHY
U nabíjení na páteřních silničních a dálničních tazích a infrastruktuře nahrazující / doplňující
benzínové pumpy a odpočivadla je kladen důraz především na bezpečné a rychlé nabíjení za
jakýchkoliv okolností. Proto je vhodné zde plánovat jednoznačně DC nabíjení. U DC nabíjení je dnes
jistým standardem výkon stanic 50 kW, ale začíná být aktuální výkon nabíjení okolo 150 kW,
přičemž do budoucna se u vybraných míst předpokládají nabíjecí výkony až okolo 300 kW.
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5.

OSOBNÍ A UŽITKOVÁ DVOUSTOPÁ VOZIDLA DOSTUPNÁ NA ČESKÉM A
EVROPSKÉM TRHU

Podíl vozidel na alternativní pohon rok od orku roste. Posun v rozvoji elektromobility, je dán
zvyšováním dojezdových vzdáleností vozů. Podle Asociace elektromobility a inovativních technologií
(AEMO) jezdilo v r.2018 po českých silnicích již více než 1300 elektromobilů a dalších skoro 600
elektromobilů v kategorie plug-in hybrid.

5.1.

PLUG—IN HYBRID

Značka: Land Rover, https://www.landrover.com/vehicles/phev/index.html
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: P400e
Výkon: 405 hp (300 Ps 2l + 105 el)
Dojezd: 50 km
Kapacita baterie: 13 kWh
Cena s DPH: od 2 400 000 Kč
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Značka: Ford, https://www.ford.cz/pred-nakupem/dalsi-kroky/mimoradna-nabidka/mimoradnanabidka-vozy
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Mondeo Hybrid kombi
Výkon: 120 hp
Dojezd: 110 km
Kapacita baterie: 1,4 kWh
Cena s DPH: od 946 900 Kč
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Značka: Audi, http://www.hybrid.cz/test-audi-a3-sportback-e-tron
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Audi A3 Sportback e-tron
Výkon: 252 hp
Dojezd: 40 km – na elektro pohon
Kapacita baterie: 8,8 kWh
Cena s DPH: od 989 900 Kč
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Značka: Audi, https://fdrive.cz/clanky/audi-q7-e-tron-353
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Audi Q7 e-tron
Výkon: 373 hp
Dojezd: 49 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 17,3 kWh
Cena s DPH: od 2 251 900 Kč
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Značka: BMW, http://www.hybrid.cz/test-bmw-225xe-iperformace-tak-trochu-jine-bmw
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: BMW 225xe iPerformance- Active Tourer
Výkon: 165 kW/224 hp
Dojezd: 49 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 5,8 kWh
Cena s DPH: od 963 300 Kč

P a g e 22 | 53

INTELISENS

Značka: BMW, http://www.hybrid.cz/test-bmw-225xe-iperformace-tak-trochu-jine-bmw
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: BMW 330e iPerformance
Výkon: 252 hp a 420 N
Dojezd: 60 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 12 kWh
Cena s DPH: od 1 154 400 Kč
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Značka: BMW, https://www.autorevue.cz/bmw-740e-ma-ctyrvalec-v-duchu-ekologie-a-spotrebu-20l/100-km
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: BMW 750e iPerformance
Výkon: 326 hp
Dojezd: 40 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 9,2 kWh
Cena s DPH: od 2 575 300 Kč
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Značka: BMW, https://www.autorevue.cz/test-bmw-i8-elektrina-vs-ohen/ch-53941#articleStart
Typ: Sportovní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: BMW i8
Výkon: 170 kW/231 hp
Dojezd: 22 km – na elektřinu, kombinovaný 500 km
Kapacita baterie: 7,1 kWh
Cena s DPH: od 3 442 400 Kč
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Značka: Kia, http://www.hybrid.cz/test-kia-optima-plug-hybrid-auto-ktere-si-vas-omota-kolemprstu
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Kia Optima PHEV
Výkon: 205 hp
Dojezd: 53 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 9,8 kWh
Cena s DPH: od 1 149 980 Kč
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Značka: Mercedes-Benz C 350 e,
https://www.automobilrevue.cz/rubriky/testy/predstavujeme/mercedes-benz-c-350-e-w205-druhyhybrid_44745.html
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Mercedes-Benz C 350 e
Výkon: 279 hp
Dojezd: 31 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 6,2 kWh
Cena s DPH: od 1 294 700 Kč
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Značka: Mercedes-Benz C 350 e,
https://www.automobilrevue.cz/rubriky/testy/predstavujeme/mercedes-benz-c-350-e-w205-druhyhybrid_44745.html
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Mercedes-Benz C 350 e
Výkon: 205 kW /279 hp
Dojezd: 30 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 6,2 kWh
Cena s DPH: od 1 633 500 Kč
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Značka: Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC, https://www.autohled.cz/a/mercedes-benz/glc/350-e4matic/1506
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC
Výkon: 208 hp
Dojezd: 34 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 8,7 kWh
Cena s DPH: od 1 424 422 Kč
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Značka: Mitsubishi, https://www.autohled.cz/a/mitsubishi/outlander-phev
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Mitsubishi Outlander PHEV
Výkon: 208 hp
Dojezd: 52 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 12 kWh
Cena s DPH: od 1 252 850 Kč
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Značka: Volkswagen, http://www.hybrid.cz/test-volkswagen-golf-gte-plug-hybrid
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Volkswagen Golf GTE plug-in hybrid
Výkon: 150 kW/204 hp
Dojezd: 50 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 8,7 kWh
Cena s DPH: od 1 009 900 Kč

P a g e 31 | 53

INTELISENS

Značka: Volkswagen, http://www.hybrid.cz/roboti-v-amsterdamu-s-nimi-novy-volkswagen-passatgte-plug-hybrid
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Volkswagen Passat GTE plug-in hybrid
Výkon: 160 kW/400 Nm
Dojezd: 50 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 9,9 kWh
Cena s DPH: od 1 162 900Kč
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Značka: Volvo, http://www.hybrid.cz/test-volvo-v60-plug-hybrid-naftovy-severan-do-zasuvky
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Volvo V60 D6 AWD plug-in hybrid
Výkon: 215 hp/ 440 Nm
Dojezd: 50 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 11,2 kWh
Cena s DPH: od 1 539 000 Kč
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Značka: Volvo, http://www.hybrid.cz/test-volvo-v60-plug-hybrid-naftovy-severan-do-zasuvky
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Volvo XC90 T8 Twin Engine
Výkon: 406 hp
Dojezd: 40 km – na elektřinu
Kapacita baterie: 9,2 kWh
Cena s DPH: od 2 089 000 Kč
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5.2.

100% ELEKTRICKÝ POHON

Značka: Jaguar https://www.jaguar.com/jaguar-range/i-pace/index.html
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: I-Pace
Výkon: 300 kW
Dojezd: 470 km
Kapacita baterie: 90 kWh
Cena s DPH: od 2 100 000 Kč

P a g e 35 | 53

INTELISENS

Značka: Škoda http://www.hybrid.cz/prvni-elektricka-skodovka-e-citigo-s-377kwh-baterii-cenoupod-500-000-kc-s-dph, dostupné až v roce 2020
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: CITIGO
Výkon: 61 kW
Dojezd: 270 km
Kapacita baterie: 37,7kWh
Cena s DPH: pod 500 000 Kč
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Značka: Škoda http://www.hybrid.cz/prvni-elektricka-skodovka-e-citigo-s-377kwh-baterii-cenoupod-500-000-kc-s-dph, dostupné až v roce 2020
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: VISION - e
Výkon: 306 hp
Dojezd: 500 km
Kapacita baterie: ? kWh
Cena s DPH: ?
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Značka: Nissan, https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/leaf/dojezd-dobijeni.html
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Nissan LEAF
Výkon: 150 hp
Dojezd: 270 km
Kapacita baterie: 62 kWh
Cena s DPH: 950 000 Kč
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Značka: Nissan, https://www.nissan.cz/vozidla/nova-vozidla/leaf/dojezd-dobijeni.html
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Nissan LEAF e+
Výkon: 214hp
Dojezd: 385km
Kapacita baterie: 62 kWh
Cena s DPH: 950 000 Kč
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Značka: Tesla, https://www.alza.cz/tesla-model-3-recenze?layoutAutoChange=1
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Tesla Model 3
Výkon: 353 kW
Dojezd: Tesla Model 3 – kratší dojezd – 345 km, Tesla Model 3 – delší dojezd - 499 km
Kapacita baterie: Tesla Model 3 – kratší dojezd – 50 kWh, Tesla Model 3 – delší dojezd 75 kWh
Cena s DPH: od 1,5 mil. kč
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Značka: Velor-X-Trike, https://vxt.cz/vxt-2/
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: VXT 2 QUADRO
Výkon: 3 kW
Dojezd: 60 km
Kapacita baterie: 40 Ah
Cena s DPH: 114.949 kč
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Značka: Velor-X-Trike, https://vxt.cz/echoice-nakladni/
Typ: Nákladní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: eCHOICE
Výkon: 3,5 – 7,5 kW
Dojezd: 140 km
Kapacita baterie: 12V 100Ah
Cena s DPH: od 289.800,-
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Značka: Velor-X-Trike, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/velor-x-trike-dodavka-elektrickypohon_1809231327_mos , ještě není uvedeno na trh
Typ: Nákladní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: velkokapacitnídodávka
Výkon: 60 kW
Dojezd: až 300 km
Kapacita baterie: ? kWh
Cena s DPH: od ? Kč
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Značka: Hyundai, https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky/elektromobilita/auta/hyundaiioniq-46675
Typ: Osobní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Hyundai IONIQ
Výkon: 120 kW
Dojezd: 280 km
Kapacita baterie: 28 kWh
Cena s DPH: 919 990 Kč
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Značka: Nissan, https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky/elektromobilita/auta/nissan-van46950
Typ: nákladní (osobní, užitkové, nákladní)
Model: Nissan Van
Výkon: 80 kW
Dojezd: 300 km
Kapacita baterie: ? kWh
Cena s DPH: 1 012 770 Kč
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FORMY POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY

S ohledem na dynamický nárůst zájmu o vozidla na alternativní pohon roste také poptávka po
kvalitní infrastruktuře, která zajistí pro cílovou skupinu pohodlné, rychlé, bezpečné a pravidelné
nabíjení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o koloběžku, jízdní kolo, osobní a nebo nákladní
automobil, či dokonce vozidla zajišťující městskou dopravu.
Tímto vlivem roste také finanční náročnost pro municipality, které ve většině případů infrastrukturu
zajišťují. V zásadě máme několik způsobů formy pořízení infrastruktury, které lze rozdělit dle
zdroje financování. Jedná se o:
Vlastní finanční zdroje
Jedná se o finanční zdroje, které má investor k dispozici bez využití jiných finančních prostředků.
-

Výhody: nezadlužení, pořízení ihned bez čekání např. na dotační titul, bez dalších nákladů
např. úroky
Nevýhody: nevyužití dotačních možností, zmenšení finanční rezervy, spotřebování vlastních
finančních prostředků

Dotační možnosti
Jedná se o finanční zdroje, které jsou poskytnuty poskytovatelem dotace. Pro podnikatele a firmy
jde především o OP PIK, IROP a pro obce a města jde především o SFŽP.
-

Výhody: úspora vlastních prostředků, možnost i zpětného proplacení vlastní investice
Nevýhody: čekání na dotační titul, většinou spoluúčast ve financování, podmínka dodržení
pravidel např. u výběrových řízení

Jiné finanční zdroje
Jedná o finanční zdroje, které jsou poskytnuty třetím subjektem. V zásadě se jedná o financování
subjektem, který provozuje svou vlastní infrastrukturu za určitých finančních prostředků.
Financování se provádí např. v režimu EPC.
-

Výhody: rychlé financování bez vlastních prostředků, neřešení servisních, záručních a
pozáručních vad a zásahů
Nevýhody: infrastrukturu vlastní jiný subjekt, vyšší provozní cena promítnutá např. do ceny
nabíjení, nutnost výběrového řízení na pořízení a provoz infrastruktury.
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MOŽNOSTI NEPŘÍMÉHO FINANCOVÁNÍ S VÝHLEDEM NA 24 MĚSÍCŮ

Vedle vlastního financování dobíjecí a provozní infrastruktury je vhodné využít také možnosti
dotačních titulů.
Dotační možnosti jsou především z OP PIK – v současné době není žádná výzva vyhlášena.
Financování je zaměřeno pro cílovou skupinu podnikatelé a formy. Poslední výzva z OP PIK byla
uzavřena k 31. 5. 2019. V současné době je vyhlášena výzva ze Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) – Udržitelná doprava – vozidla na alternativní pohony. Tato výzva je otevřená do 30. 9. 2019.
Výzva je určena pro cílovou skupinu obce a města.
Na co je dotace SFŽP určena:
•
•
•
•

Pořízení vozidla do majetku žadatele
Úhradu nákladů operativního leasingu
Pořízení vozidla do majetku žadatele podpořené půjčkou
Chytrou dobíjecí stanici (smart wallbox) k pořízenému elektromobilu

Jaké jsou podpořeny alternativní pohony:
•
•
•
•

CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a
lze jej dobíjet z externího zdroje,
hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace:
•
•
•
•

Podpora se nevztahuje na elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní
trakční baterii na bázi olova a kadmia.
U každého elektromobilu či plug-in hybridu lze podpořit maximálně jednu chytrou dobíjecí
stanici.
Podpořená vozidla ve třídě M2, M3 není možné využívat k zajištění dopravní obslužnosti jako
veřejné služby v přepravě cestujících.
Vozidla a chytré dobíjecí stanice musí žadatel či příjemce podpory aktivně využívat
nejméně po dobu 3 let od dokončení projektu

Kdo může být žadatelem dotace:
Města, obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace, městské
společnosti (> 50 % podílu města) v ČR, veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb.
a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., v případě, že jsou veřejnoprávním
subjektem.
Jaká je maximální možnost dotace:
•

Maximální výše dotace na chytrou dobíjecí stanici je 20 000 Kč

•

Maximální výše dotace na jedno vozidlo M1 je 250 000 Kč, na N1 je 500 000 Kč

•

Možnost využití operativního leasingu
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Dle plánu harmonogramu výzev bude SFŽP vyhlašovat výzvu Udržitelná doprava na konci roku 2019
s příjmem žádostí v průběhu roku 2020. A dále vyhlášení na konci roku 2020 s příjmem žádostí
v průběhu roku 2020. Dle plánu harmonogramu výzev není v OP PIK zatím plánována do konce roku
2019 daší výzva na podporu mobility na alternativní pohon.
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POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ K ROZVODNÉ SÍTI A DOPORUČENÍ
PROSTOROVÉHO UMÍSTĚNÍ A SPRÁVY DOBÍJECÍHO MÍSTA

Maximální nabíjecí výkon je dán maximálně možným vstupním proudem, který lze zajistit
z přípojného místa. V případě jednofázové zásuvky, je to 230V x 16A = 3,7kW. To je tedy maximální
výkon, který můžeme dostat domovní elektrické zásuvky. To znamená, že za hodinu můžeme baterii
vozu dobít o 3,7kWh (v praxi o něco méně z důvodu ztrát energií při nabíjení).
Podle kapacity baterie daného vozu, můžeme vypočítat celkovou dobu dobíjení. Např. Nissan
Leaf s 24kWh baterií tedy ze standardní domovní zásuvky teoreticky nabijete za 24/3,7 = 6,5 hodin.
Pro vozidla umožňující nejrychlejší nabíjení, např. BMW i3 potřebujete 3 fázovou elektrickou
zásuvku, která umí poskytnout proud alespoň 25A, nebo lépe 32A. 3 fázová zásuvka 400V/32A, umí
poskytnout až 22kW nabíjecího výkonu – to je ekvivalentem více než 100km dojezdových kilometrů
dobitých za jednu hodinu.

Dobíjecí místo s rychlodobíjecí stanicí a dvěma parkovacími místy, má přibližně dispozize
uvedené na následujícím obrázku.
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MOŽNOSTI KOMBINACE DOBÍJENÍ S ALTERNATIVNÍMI ZDROJI EL. ENERGIE A
AKUMULACÍ

Akumulátor automobilu může sloužit pro ukládání přebytků el.energi například z domácí solární
elektrárny.

Obrázek 13 - Akumulace s využitím baterie automobilu

Přehled základních technologií a vlastností akumulátorů
Type

Energy Efficiency [%]

Energy Density [Wh/kg]

Power Density [W/kg]

Batteries Pb-Acid
Batteries Ni-Cd
Batteries Ni-MH
Batteries Li-ion
Batteries Li-polymer
Super-caps

70-80
60
50-80
85-95
80-90
90+

20-35
40-60
60-80
100-200
100-200
25-75

25
140
220
300-2000
300-2000
5,000-20,000
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Prvním větším případem kombinace solární elektrárny, akumulace a dobíjení v rámci ČR, je
rychlonabíjecí stanice PRE v Praze v Holešovicích.

Obrázek 14 - Dobíjecí stanice s akumulací a solární elektrárnou

Zajímavá je zejména integrace solárních panelů na střeše a baterie s kapacitou 87 kWh pro
akumulaci energie
Účelem je při rychlonabíjení minimalizovat zátěž na distribuční síť a ověřit celkový koncept K
dispozici je standardní rychlonabíječka ABB s výkonem 50 kW s konektory CHAdeMO a CCS.
Rychlonabíjení je v jednu chvíli možné pouze u jednoho auta, druhé se musí spokojit s nižším
výkonem. K dispozici jsou také další standardní nabíjecí stanice s výkonem 2×22 kW. Co je však na
této nové stanici nejzajímavější je v Česku unikátní integrace nabíjecí stanice s bateriovým
úložištěm a zároveň solárními panely.
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