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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností nově vyvinuté modulární platformy 

MEB pro elektromobily koncernu Volkswagen. Cílem bylo vytvoření rešeršní studie 

o technických parametrech platformy a možnostech jejího využití pro různé kategorie vozidel 

nejen v rámci koncernu Volkswagen, ale i sdílení platformy s konkurencí.  

V závěru bakalářské práce je zformulovaný dopad technologií, nabízených modulární 

platformou MEB, na vývoj a výrobu elektrických vozidel, a s tím související možnost zvratu 

v rozšíření elektrického pohonu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Elektromobilita, elektromobil, elektrický pohon, koncern Volkswagen, modulární 

architektura, modulární platforma pro elektromobily, MEB 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis focuses on the possibilities of the newly developed modular electric 

drive matrix MEB of the Volkswagen Group. The aim was to create a research study about 

technical parameters of the platform and the possibilities of its use for various categories of 

vehicles not only within the Volkswagen Group, but also the offer to competing 

manufacturers. 

In conclusion of the bachelor’s thesis is formulated the impact of technologies, offered by the 

modular electric drive matrix, on the development and production of electric vehicles and the 

related possibility of a reversal in the expansion of electric drive. 

KEYWORDS 

Electromobility, electric vehicle, electric drive, Volkswagen Group, modular architecture, 

modular electric drive matrix, MEB 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Zásoby fosilních paliv neustále klesají a společnost se čím dál tím více zaobírá negativy 

způsobenými znečišťováním životního prostředí. V důsledku Pařížské dohody o změně 

klimatu, by do roku 2030 mělo dojít ke snížení počtu emisí 𝐶𝑂2 o nejméně 40 % ve srovnání 

s rokem 1990 [1].  

Tyto skutečnosti indikují nutnost náhrady tradičních spalovacích pohonů, jelikož ke splnění 

závazku Pařížské dohody je nutné zajistit rapidní nárůst počtu bezemisních vozidel. 

Elektromobilita tak po téměř 100 letech dostala opět šanci, protože je pravděpodobné, že 

právě tímto směrem se bude ubírat vývoj většiny výrobců vozidel. 

Nicméně, hlavními problémy dnešních elektromobilů je jejich krátký jízdní dosah a cenová 

nedostupnost pro obyčejného spotřebitele. Koncern Volkswagen se ovšem tyto problémy 

pokusí napravit uvedením na trh svou inovaci – modulární platformu pro elektromobily 

zvanou MEB.  

Modulární platforma by tak mohla být rozhodujícím faktorem jak při plnění Pařížské dohody 

o změně klimatu, tak i v dosažení vizí Volkswagenu stát se lídrem na trhu v oblasti elektrické 

mobility.  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností nově vyvinuté platformy: pojednává 

o jejích technických parametrech; analyzuje možnosti jejího využití, jak v rámci značky 

Volkswagen, tak celého koncernu, nebo i sdílení platformy s konkurenčními výrobci.   
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1 HISTORIE ELEKTROMOBILŮ 

V historii elektromobility lze definovat tři revoluční etapy: zrození elektrických aut, vzkříšení 

elektrického pohonu a konečný úspěch elektrického pohonu [2].  

 

1.1 ZROZENÍ ELEKTRICKÝCH AUT 

První vozidla s vlastním pohonem byla parní, poháněná uhlím a dřevem. Jejich hlavním 

problémem byla dlouhá doba tvorby páry, která poháněla motor s vnějším spalováním. [2] 

Na rozdíl od parních vozů, moderní vozidla, která poprvé představil Karl Benz v 80. letech 

19. století, měly motor s vnitřním spalováním. Tyto rané vozy však byly nespolehlivé, hlučné, 

poměrně znečišťující a bylo komplikované je nastartovat. [2] 

V 90. letech 19. století jim začaly konkurovat bateriové elektrické vozy, které využívaly 

stejnosměrný napájecí systém a olověné kyselinové baterie. Oproti parním vozidlům zde 

nebyl problém se startováním a nedocházelo ke znečištění, jelikož z výfuku nevycházely 

žádné emise. [2] 

Prvním silničním vozem, který překonal rychlost 100 km/h, byl elektromobil Camilla 

Jenatzyho v roce 1899 s názvem La Jamais Contente (obr. 1). Tehdy automobil dosáhl 

rychlosti 105,3 km/h a o několik let později překonal svůj vlastní rekord s rychlostí 160 km/h. 

O takové rychlosti si auta se spalovacím motorem té doby mohla nechat jenom zdát. [3] 

V roce 1900 ve Spojených státech byl počet prodaných benzinových a elektrických vozidel 

srovnatelný. Naopak v Evropě byl prodej elektrických vozidel velmi slabý. Důvodem bylo 

zaměření francouzských a německých automobilek, jako je např. Renault, Peugeot a Benz, na 

vývoj motoru s vnitřním spalováním. [2] 

Obr.  1 Elektromobil Camilla Jenatzyho – La Jamais Contente [4] 
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Poté nastaly dva velmi důležité milníky, které vedly k dominanci motoru s vnitřním 

spalováním. Zaprvé, Henry Ford představil Model T (obr. 2), jehož cena byla výrazně nižší 

než u konkurenčních benzinových a elektrických vozidel. Druhým milníkem byla náhrada 

manuální ruční kliky, která byla potřebná pro nastartování motoru, za vynález elektrického 

startéru Charlese Ketteringa. [2], [5] 

S rostoucím počtem benzinových aut s elektrickým zapalováním se rozšiřovala i silniční 

infrastruktura. Našly se nové naleziště ropy a najednou bylo všude dostatek benzínu.  

Z důvodů vysokých pořizovacích nákladů a krátkých dojezdových vzdáleností tak elektrická 

vozidla nemohla nadále konkurovat benzinovým. [2], [3] 

 

1.2 VZKŘÍŠENÍ ELEKTRICKÉHO POHONU 

32 let poté, co Rudolf Diesel v roce 1890 vynalezl Dieslův motor, byl jeho vynález v roce 

1922 uvedený na trh jako motor s vyšší účinností ve srovnání se zážehovým motorem, 

poháněným benzínem. Z důvodu schopnosti dosáhnout vysokého kroutícího momentu při 

nízkých otáčkách se stal volbou pro střední a těžká vozidla. V poslední době se stal široce 

využívaný i pro lehké vozy, a to zejména z důvodu nízkých emisí oproti benzinovému 

motoru. [2] 

Na konci 80. let se společnost General Motors rozhodla pro vývoj čistě elektrického 

automobilu. Důvodů pro vývoj bylo mnoho, jedním z hlavních však bylo závažné znečištění 

životního prostředí v amerických městech. [2] 

Prototyp bateriového elektrického vozu General Motors s názvem Impact byl vyvinutý v Jižní 

Kalifornii. Sériové vozidlo, vyvinuté a vyrobené v závodech GM v Michiganu a Jižní 

Kalifornii, vyšlo na trh v roce 1996 pod názvem GM EV1. Revoluční vůz představoval 

mnoho nových technologií, které jsou v dnešní době samozřejmostí: vysoce výkonný 

indukční motor střídavého proudu, vyrobený dle Nikoly Tesly; hliníková karoserie pro snížení 

Obr.  2 Ford Model T [6] 
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hmotnosti; nízká aerodynamika vozu; pokročilá křemíková technologie ovládání elektroniky; 

elektrické řízení a brzdění; topení a chlazení; funkce rozsáhle diagnostiky ke zlepšení 

spotřeby a jiné. U vozidel první generace GM EV1 se používaly olověné baterie, které byly 

u druhé generace nahrazeny nikl-metal hybridovými bateriemi, jež zajistily téměř 

dvojnásobný dojezd vozu. Nicméně, technologie baterií, poptávka spotřebitelů po 

ekologických technologiích a státní podpora byla stále nedostatečná. [2] 

I v Československu se vyvíjely elektrické vozy. Na začátku 70. let Výzkumný ústav 

elektrických strojů v Brně představil elektromobil s názvem EMA 1, znázorněný na obr. 3. 

Konstrukci podvozku navrhla katedra motorových vozidel VUT v Brně a karoserii navrhl 

Milan Pařenica. Vůz EMA 1 obsahoval pohon předních kol, přičemž každé kolo bylo 

poháněno vlastním elektromotorem. Již v tu dobu vozidlo zvládalo techniku rekuperačního 

brzdění. Výkon motorů byl 2 kW a vůz akceleroval z 0 na 40 km/h za 11-12 s. Dojezd 

elektromobilu se pohyboval kolem 30 až 50 km a jeho maximální rychlost byla 50 km/h. Na 

výstavách byl vůz obdivován i lidmi z Fordu a dalšími německými výrobci a do jisté míry se 

mu podařilo překonat svou dobu. [3], [7] 

V roce 1997 v Japonsku Toyota Motor Company uvedla na trh Toyotu Prius. Pro tento vůz 

společnost využila technologii extrémně účinného benzinového motoru s Atkinsonovým 

cyklem. Omezení použití tohoto typu motoru Toyota vyřešila hybridizací hnacího ustrojí. 

Toyota Prius tak vlastnila nikl-metal hybridové baterie, IGBT křemíkový spínač, plynule 

měnitelný převod a střídavý motor s permanentními magnety, který je výkonnější a účinnější 

než indukční motor. Dané vozidlo zavedlo technologii elektrického stop-startu a regulaci 

volnoběhu. [2] 

Toyota Prius a její hybridní sourozenci ukázali světu hodnotu elektrického pohonu a stali se 

jedničkami na trhu s energeticky úspornými a ekologickými technologiemi [2].  

Obr.  3 Československý elektromobil EMA 1 [8] 
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1.3 KONEČNÝ ÚSPĚCH ELEKTRICKÉHO POHONU  

Hlavním omezením v masovém využití elektrických vozů byla jejich baterie. V roce 1979 

John Goodenough představil první funkční lithium-iontové články, které se díky vysoké 

energetické hustotě začaly v roce 1991 komerčně využívat, a to konkrétně společností Sony 

Corporation, pro mobilní telefony a laptopy. [2] 

Alan Cocconi a Wally Rippel, průkopníci GM Impact, založili společnost s názvem AC 

Propulsion, jejíž cílem bylo pokračovat ve vývoji v oblasti elektromobility se zaměřením na 

pohonné systémy a nabíječky. Na počátku 21. století společnost vyvinula prototyp 

bateriového elektrického vozu, známého pod názvem tzero. Baterie vozu obsahovala velmi 

vysoký počet lithium-iontových článků, a z toho důvodu vozidlo nabídlo nejen vysokou 

účinnost a výkon, ale i velmi slušný jízdní dosah. [2] 

Tyto prototypy se začaly testovat mezi podnikateli v Silicon Valley, kde rovněž vznikla 

společnost Tesla Motors. V roce 2007 společnost Tesla Motors představila svůj první vůz 

s názvem Tesla Roadster. Jednalo se o první elektrovozidlo, obsahující lithium-iontové články 

(celkem 6831 článků společnosti Panasonic). Po úspěchu Roadsteru, Tesla následně uvedla na 

trh v roce 2012 Model S, v roce 2015 – Model X, v roce 2017 – Model 3 a v roce 2020 – 

Model Y. Model Y a Model 3 jsou blíže popsány v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2. Společnost pod 

vedením Elona Muska úspěšně konkuruje na automobilovém trhu a dokázala přilákat spoustu 

pozornosti k elektromobilitě. [2], [9] 

V roce 2011 společnost Nissan představila Nissan Leaf. Z důvodu mnohem nižší ceny než 

u elektrických vozů společnosti Tesla, se tak Nissan stal největším prodejcem elektromobilů, 

a to i přes mnohem nižší maximální dojezd, než, kterého dosahuje konkurence. [2] 

Trh s elektrickými vozy získal podporu vlády a cena baterií nadále klesala. To zapříčinilo 

vysoký nárůst počtu elektrických vozů na trhu. [2] 

V roce 2015 došlo k obrovskému skandálu v automobilovém průmyslu – společnost 

Volkswagen podváděla při provádění emisních testů Agentury pro ochranu životního 

prostředí (EPA). Software vozidel Volkswagen dokázal snížit emise při testování vozu, aby 

společnost splnila limitní požadavky EPA. Po skončení testování software úroveň emisí zase 

navýšil. To vedlo k vypořádání v řádu mnoha miliard euro s federální vládou USA a státem 

Kalifornie. [2], [10] 

V roce 2016 společnost GM uvedla na trh vozidlo střední třídy Chevy Bolt, které mělo 

srovnatelný maximální dojezd s Modelem 3 [2].  

V dnešní době elektromobilita zaznamenává výrazný zájem, jak spotřebitelů, tak i vlády, která 

je ochotna dotovat ekologické technologie. Motivací ve vývoji v tomto odvětví je mnoho: 

minimalizace znečištění, zlepšení kvality ovzduší, omezení globálního oteplování, a tím 

i minimalizaci klimatických změn. [2] 
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2 MODULÁRNÍ PLATFORMA PRO ELEKTROMOBILY 

Vývoj a výroba automobilu vyžadují nemalých finančních investic. Proto se stále hledají 

způsoby, jak tyto náklady snížit. Zatím nejideálnější řešení spočívá v použíti společného 

základu pro zcela odlišná vozidla, tzv. modulární platforma či architektura. [11] 

Modulární platforma tvoří takzvanou kostru karoserie, k níž jsou následně přivařeny zbylé 

části. Tímto způsobem můžou vzniknout diametrálně rozdílná vozidla, které však obsahují 

společný základ. [12] 

Principy samonosné karoserie se uplatňovaly již od 20. a 30. let. V roce 1922 experimentálně 

u Lancie Lambda, později u již sériově vyráběného Citroënu Traction Avant. Moderní verze 

modulární architektury se od původní až tolik neliší. Jediným rozdílem je snaha nejenom 

navrhnou jeden nebo dva podobné modely, ale zaměřit se na spárování jednotlivých 

komponent tak, aby docházelo k lepší kompatibilitě. [13] 

Modulární platformu lze konkrétně představit na příkladu dnes široce využívané platformy 

VW MQB. Tato platforma se skládá ze sedmi normovaných modulů, což konkrétně znamená, 

že například přední náprava, motory a jejích uchycení, pedály a základ zavěšení jsou u všech 

modelů stejné. Všechny ostatní parametry jsou variabilní, lze tak měnit nejen rozměry, ale 

i pohon vozidel. [11] 

Modulární platforma pro elektromobily (MEB) je modulární systém výroby elektrických 

vozidel představený koncernem Volkswagen. Do roku 2029 plánuje značka VW vyrobit 

20 milionů elektrovozidel, jejíchž základem bude platforma MEB. To dává platformě 

potenciál stát se nejvíce používanou modulární platformou a celosvětově uznávaným 

standardem. [14] 

 

2.1 MEB VERSUS MQB 

V současné době nejvíce používanou modulární platformou společnosti Volkswagen je 

platforma MQB (obr. 4 vpravo). Její hlavní přednosti je flexibilní konstrukce, již tvoří základ 

pro celou řadu vozidel. Společnou vlastností všech vozů je umístění motoru příčně vepředu 

a jediným závazným rozměrem je vzdálenost pedálů od středu kol. Vše ostatní je variabilní 

v závislosti na požadavcích budoucího vozu. Díky tomu mohou být vozy stejného 

technického základu po designové stránce naprosto odlišné. [15], [16] 

Díky normovanému prostoru pro poháněcí ustrojí, platforma umožňuje realizovat různé typy 

pohonů – od konvenčních spalovacích až po čistě elektrický pohon. Příkladem je Golf – první 

a zatím jediné vozidlo, které nabízí výběr mezi naftou, benzínem, CNG, hybridním 

a elektrickým pohonem. [15], [17] 

Elektrická mobilita začíná být klíčovým cílem velkého množství automobilových společnosti, 

avšak platforma MQB nedisponuje velkým prostorem pro uložení baterii a struktura vozu je 

těžká. Proto, na základě strategie použité pro vývoj platformy MQB, se společnost 

Volkswagen rozhodla pro vývoj nové platformy – MEB (obr. 4 vlevo), určené pro ryze 

elektrická vozidla.  
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Platforma MQB se stala základem pro celou řadu modelu – od malých vozidel až po vozy 

střední třídy. Jsou to například modely Golf, Polo, Tiguan, Passat, Touran atd. MEB začne 

o jednu třídu automobilu výš. [18] 

Konstrukce platformy MEB, stejně tak i její předchůdce, je flexibilní, může se tedy stát 

základem jak pro městský vůz, tak i pro dodávku. Na rozdíl od MQB, se však jedná 

o platformu, která byla od prvopočátku navržena pro elektrická vozidla, tudíž není pouze 

úpravou původní platformy, určené pro vozidla se spalovacím motorem. Platforma MEB tak 

plně využívá konceptu elektrické mobility – konstrukce je zaměřena na vhodnost prostoru pro 

elektrické komponenty a velké baterie na uskladnění energie, bez ohrožení dynamiky jízdy 

a pohodlí uvnitř vozidla. [19], [20], [21] 

Na rozdíl od MQB, kde se elektrický motor umísťuje příčně vepředu, u MEB je elektrický 

motor uložený v zadní části vozidla. Pro zajištění pohonu všech kol lze přidat přední motor. 

Obě generace platforem vlastní kotoučové brzdy, ale MEB navíc obsahuje mechanismus 

regenerativního brzdění, při kterém dochází ke zpomalení vozu vlivem přeměny motoru na 

generátor a obracenému toku energie zpět do baterie. Motor, převodovka a výkonová 

elektronika se nachází ve stejné pohonné jednotce a pohánějí kola přímo. [22] 

Bateriové moduly platformy MQB jsou implementovány do středového tunelu, uložené jsou 

taktéž před zadní nápravou a pod zadními sedadly. U MEB je systém rychlonabíjecí baterie 

namontován přímo do podlahy vozidla. Dané umístění zajišťuje ochranu baterií a zároveň se 

uvolní velké množství prostoru v interiéru. Dochází ke snížení těžiště vozidla 

a k výhodnějšímu rozložení hmotnosti. [20], [21], [23] 

Platforma MEB není náhradou platformy MQB. VW i nadále plánuje vývoj vozidel se 

spalovacím motorem, a tento typ motoru se do konstrukce MEB nedá instalovat [24].  

Obr.  4 Struktura platforem MEB a MQB [22] 
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Platforma MEB tak umožňuje Volkswagenu zefektivnit, zrychlit, a hlavně zlevnit výrobu 

elektrických vozidel, a tímto způsobem uspokojit rychle rostoucí poptávku po vozidlech 

s elektrickým pohonem [24].  

 

2.2 ELEKTROMOTOR A PŘEVODOVKA  

Součástí každého elektrického motoru je stator s uvnitř rotujícím rotorem. Rotor i stator se 

vyrábějí v závodě Volkswagenu v Salzgitteru. Díky použití nové Hairpin technologie, 

inovativního výrobního procesu sestavení statoru, jsou prostory uvnitř jádra statoru optimálně 

vyplněny plochými předtvarovanými měděnými cívkami. To způsobuje zvýšení kroutícího 

momentu a zvýšení účinnosti elektrického pohonu. [25] 

Když elektrický proud protéká měděnými cívkami statoru, vytvoří rotační magnetické pole, 

které zapříčiní rotaci rotoru. Volkswagen ID.3 je vybavený pohonnou jednotkou APP 310, 

která je bezkomutátorovým strojem s permanentními magnety. „APP“ udává uspořádání 

pohonu a převodovky paralelně s nápravou a „310“ vychází z maximálního kroutícího 

momentu, kterého je vůz schopný dosáhnout.  [25] 

Výkonná pohonná jednotka APP 310 přenáší energii na poháněná kola elektrovozidla pomocí 

kompaktní převodovky. U vozu ID.3 je použita dvoustupňová jednorychlostní převodovka 

s malým počtem zubů, která je dostačující pro celý rozsah rychlostí. Dvě menší ozubená kola 

místo jednoho velkého se používají z důvodu úspory místa. [26] 

U elektrického vozidla je maximální kroutící moment k dispozici ihned a zůstává neměnný 

v širokém rozsahu rychlostí. To je důvodem, proč není nezbytné používat vícerychlostní 

převodovku k dosažení požadované rychlosti. Směr otáčení elektrického pohonného systému 

je při couvání jednoduše otočený pomocí výkonové elektroniky. Pro dosažení maximálního 

výkonu se musí pohonná jednotka otáčet vysokými rychlostmi. Pro zajištění velkého 

kroutícího momentu se používá převodový poměr 10. [26] 

Z důvodu nízkého hluku elektrického pohonu je důležité zaměřit se na vysokou přesnost 

výroby jednorychlostní převodovky. Na konci výrobní fáze se kontrolují nejenom energetické 

charakteristiky elektrického vozu, ale i úroveň hluku. [26] 

Tento typ převodovky, a také pohonná jednotka, se vyrábí v závodě Kassel, patřící 

společnosti Volkswagen Group Components [26].  

 

2.3  ENERGETICKÝ SYSTÉM  

Dříve se bateriové moduly vkládaly na různá místa vozidla. Na obr. 5 je znázorněno uložení 

baterie do podvozku vozu, mezi jeho nápravy, což je charakteristické pro platformu MEB. 

Bateriový systém je tak ústředním prvkem modulární platformy. Takové uspořádání vytváří 

prostorný interiér vozidla. Z důvodu minimalizace nákladů musí být konstrukce baterie co 

nejjednodušší, protože čím složitější je energetický systém, tím nákladnější je jeho integrace.  

[27], [28] 
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Hlavní předností platformy je možnost vložení různého počtu bateriových modulů do 

podvozku vozidla. Tímto je zákazníkovi umožněna volba mezi různými variantami rozsahu 

bateriového systému, což výrazně ovlivňuje cenu budoucího vozu. [30] 

Volkswagen používá lithium-iontové články, které se vkládají do energetického systému, což 

se provádí v závodě společnosti v Braunschweigu. Základní verze prvního produkčního vozu, 

na bázi této platformy, bude mít kapacitu 45 kWh s maximálním jízdním dojezdem 330 km 

dle WLTP. Pro náročného zákazníka lze integrovat baterii s kapacitou 77 kWh a dojezdem až 

550 km. [31] 

Jak však takový systém funguje? 

 

2.3.1 STRUKTURA BATERII 

Jak lze vidět na obr. 6, lithium-iontová baterie se skládá ze 4 částí: anoda (uhlík, měděná 

fólie), katoda (oxid lithný, hliníková fólie), separátor (polyolefinová fólie potažená 

keramikou) a elektrolyt (organická rozpouštědla, lithiová sůl a aditiva). Elektrická energie ze 

sítě se při nabíjení přeměňuje na energii chemickou. Při nabíjení se lithiové ionty přemísťují 

z katody na anodu, kde dochází k jejich ukládání. Při vybíjení – lithiové ionty migrují zpět na 

katodu a chemická energie se přeměňuje na elektrickou. [32] 

Pro výrobu lithium-iontových článků je potřeba pěti základních surovin. Kobalt, nikl 

a mangan fungují jako uložiště náboje na straně katody, na straně anody je to grafit. 

V elektrolytu je obsažené lithium. [32] 

Obr.  5 Struktura modulární platformy pro elektromobily značky Volkswagen [29] 
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Na obr. 7 je zobrazena struktura baterie od první po finální fázi – číslem 1 je označen článek 

baterie, číslem 2 – modul a číslem 3 - výsledný bateriový systém. Čísla 4 a 5 znázorňují 

implementovanou baterii a pohonnou jednotku.  

Článek baterie je nejmenší jednotkou energetického systému. Může energii pohlcovat 

a následně ji znovu vydávát. 24 tyto články tvoří jeden bateriový modul. Počet modulů, 

tvořících bateriový systém, je proměnný. Tímto je dosaženo maximalní variability baterie 

v závislosti na požadavcích zákazníka. Pokud zákazník vyžaduje delší dojezd, do systému 

bude vloženo více modulů. Základní struktura zůstává neměnná. [34] 

Obr.  6 Proces nabíjení a vybíjení lithium-iontové baterie [33] 

Obr.  7 Struktura energetického systému [34] 
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Energetický tok mezi baterií a elektromotorem je řízen výkonovou elektronikou, která 

současně převádí stejnosměrný proud, uložený v systému, na proud střidavý, potřebný pro 

trakční motor [34].  

Baterie je uložená v hlinikovém pouzdře, které spolu s rámem nárazu baterii chrání a zajíšťuje 

optimální stabilitu systému. Optimalizace aerodynamiky podvozku vozidla je zajíštěna 

pevnými komponenty ochrany proti kolizi, taktéž z hliníku. [34] 

Komponenty bateriového systému MEB jsou znázorněné na obr. 8. Spodní vrstvu baterie 

tvoří pevný ochranný nárazník. Nad ním je uložený hlíníkový kryt baterie s rámem nárazu, 

chlazením baterie a spojovací skříňkou pro vysokonapěťové a nízkonapěťové systémy (AC, 

DC a 12 V). Bateriové moduly, tvořené jednotlivými bateriovými články, jsou nainstalovány 

do krytu baterie. Řídící jednotky pro monitorování (kontrola napětí, proudu a teploty) 

a vyvažování článků, určené pro rovnoměrné používání článků v provozu, jsou umístěny do 

podélného nosníku krytu baterie. Bateriová elektronika je integrována do zadní části 

bateriového systému. Konektory modulů se použivají k jejich propojení a měřící kabely 

zajišťují komunikaci s bateriovou elektronikou. Nahoře se nachází pouzdro uzavřené krytem, 

který lze snadno odstranit v případě údržby. [35] 

 

 

Obr.  8 Komponenty bateriového systému MEB [36] 
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2.3.2 NABÍJENÍ  

Existují dva typy nabíjení – stejnosměrným nebo střídavým proudem. Při nabíjení střídavým 

proudem je nutné nejdřív pomocí usměrňovače, nainstalovaného v elektromobilu, dodávaný 

proud usměrnit na stejnosměrný. Při nabíjení stejnosměrným proudem dochází k přeměně 

proudu již v nabíjecí stanici. Pomocí tohoto typu nabíjení lze dosáhnout vyššího nabíjecího 

výkonu, což umožňuje zkrátit čas potřebný k nabití vozidla. [37] 

Společnost Volkswagen dokázala navýšit nabíjecí výkon v systému se stejnosměrným 

proudem na 125 kW, což umožnilo výrazně zkrátit dobu nabíjení. Na 80 % kapacity baterie 

lze vozidlo nabít již za pouhých 30 minut. V systému se střídavým proudem se baterie nabíjí 

výkonem od 7 do 11 kW. [34], [37] 

Při vývoji elektrovozidel je důležité zaměřit se i na vývoj infrastruktury pro nabíjení.  

Na obr. 9 je znázorněný ID. Charger – stanice pro domácí nabíjení, představená společností 

Volkswagen. Jedná se o zásuvku, nainstalovanou do stěny, která je určená pro šetrné domácí 

nabíjení vozidla přes noc. Wallbox je součástí volitelné výbavy a nabízí se 

s nabíjecím výkonem až 11 kW. To umožňuje plné nabití prvního člena Volkswagen 

ID rodiny – ID.3 za přibližně 6 hodin. Základní verze wallboxu by se měla prodávat za 

399 euro. ID. Charger Pro – výkonnější verze s 22kW nabíjecím výkonem stejnosměrného 

proudu a plným připojením bude stát 849 euro. Servisní náklady jsou již zahrnuty v ceně po 

celou dobu životnosti wallboxu. [37], [38] 

 

Obr.  9 ID. Charger – wallbox značky Volkswagen [38] 
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2.3.3 RYCHLONABÍJECÍ STANICE 

Společnost Ionity, se sídlem v německém Mnichově, jejímž spoluzakladatelem je 

Volkswagen, se v současné době zabývá budováním celoevropské sítě rychlonabíjecích stanic 

(obr. 10). Využitím evropského nabíjecího standardu CCS se snaží docílit co největší 

kompatibility napříč elektromobily, co se týká všech modelů v minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti. Společnost instaluje stanice HPC, které nabízí výkon až 350 kW, určené pro 

dálkové cesty. Nabíječka automaticky optimalizuje rychlost nabíjení dle maximálního 

nabíjecího výkonu, který zvládne systém elektromobilu. [39], [40], [41] 

Tato stanice umožňuje nabití vozů ID výkonem 125 kW, přičemž na 80 % kapacity baterie lze 

vozidlo nabít za přibližně 30 minut. Do konce roku 2020 se plánuje instalace až 400 stanic 

po celé Evropě, s různou kapacitou nabíjecích míst. Průměrně bude každá nabíjecí stanice 

obsahovat 6 nabíjecích míst. [39], [40] 

Značka Volkswagen vyvinula vlastní mobilní rychlonabíjecí stanici (obr. 11), fungující na 

principu „power bank“ – bez trvalého připojení k síti se střídavým proudem umožní nabití až 

15 vozidel. Nabíjecí kapacita takové stanice je 360 kWh a materiálem pro výrobu uložiště 

energie jsou recyklované baterie z elektrovozidel, postavených na modulární platformě MEB. 

V případě, že energetický obsah stanice klesne pod 20 %, bude jednoduše vyměněna za 

nabitou. Díky jejím kompaktním rozměrům může být umístěna kdekoliv, kde není k dispozici 

jiná infrastruktura pro nabíjení. [42], [43], [44] 

Stanice umožňuje nabíjení až čtyř vozů současně. Jsou zde k dispozici dvě stejnosměrné a dvě 

střídavé přípojky. Rychlonabíjení je uskutečňováno stejnosměrným proudem až do 100 kW. 

Po připojení k elektrické sítí se baterie neustále dobíjí a stává se tak trvalou nabíjecí stanici. 

Tato skutečnost umožní rychlé a snadné budování dobíjecích míst, které nevyžadují 

strukturální změny, ani velké finanční investice. [42], [43], [44] 

Obr.  10 Systém rychlonabíjecích stanic společnosti Ionity [40] 
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Díky dočasnému skladování energie, umožněné touto stanicí, chce VW omezit tlak vyvinutý 

na energetickou sít v době špičky [43].  

První mobilní stanice již byla nainstalována v červnu 2019 ve Wolfsburgu. Od ledna 2020 

jich bylo městu dodáno 12, z nichž 9 jsou nainstalované trvale a 3 se umístí v závislosti dle 

potřeby / události. Kromě toho Volkswagen nabídl občanům Wolfsburgu 80 týdnů 

bezplatného nabíjení k 80. narozeninám města. V nejbližší době se očekává rozšíření nabídky 

mobilních stanic i na další města. [45] 

 

2.3.4 ŽIVOTNOST BATERIÍ 

Volkswagen garantuje nejméně sedmdesátiprocentní kapacitu baterie po dobu osmi let nebo 

do 160 000 km. Baterie by tak měly vydržet po dobu životnosti elektrovozidla. [30] 

Frank Blome – vedoucí obchodní jednotky Battery Cell, uvádí, že chování zákazníků může 

ovlivnit životnost baterií. Zvýšit se může při nabíjení na 80 procent kapacity nebo při použití 

normálního nabíjení, které je šetrnější než rychlonabíjení.  [30] 

 

2.3.5 RECYKLACE MATERIÁLŮ 

Celý cyklus baterií od výroby bateriových článků až po jejich recyklaci zajišťuje společnost 

Volkswagen Group Components. Jejím cílem je vytvoření co nejefektivnějšího způsobu 

recyklace surovin, jako je například nikl, kobalt, měď, mangan, ocel a hliník. Společnost 

nevnímá baterie jako nebezpečný odpad, ale jako cenný zdroj surovin. [30] 

Obr.  11 Mobilní rychlonabíjecí stanice značky Volkswagen [44] 
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VW také uvádí, že v roce 2020 bude uveden do zkušebního provozu závod v Salzgitteru, kde   

mají v plánu recyklovat 1200 tun materiálu ročně, což odpovídá zhruba 3000 bateriím [14].  

 

2.4 ZELENÁ ELEKTŘINA 

Společnost Volkswagen se zavázala k plnění Pařížské dohody o ochraně klimatu a slíbila 

dosáhnutí 𝐶𝑂2 neutrality do roku 2050. Klíčovým cílem ke splnění této vize je zaměření na 

elektromobilitu. Naplnění cíle začala automobilka uvedením na trh prvního 𝐶𝑂2 neutrálního 

elektrického vozu – ID.3 na světě. [46] 

Volkswagen se zaměřuje na celý životní cyklus elektromobilu – od těžby surovin až po 

recyklaci. 𝐶𝑂2  neutrality je dosaženo díky použití 100% zelené elektřiny při výrobě 

bateriových článků i samotného vozu. Bateriové články pro ID.3 dodává korejská společnost 

LG Chem, která slíbila použití výhradně certifikované zelené elektřiny. V případě 

elektromotorů pro pouzdro je použitý recyklovatelný hliník. Nevyhnutelné emise se 

kompenzují aktivitou a investicemi u projektů na ochranu klimatu. Společnost taktéž trvá na 

humánních podmínkách těžby u všech dodavatelů surovin a netoleruje nezákonnou těžbu. 

[46], [47] 

Při používání vozu je na zákazníkovi, zda bude pokračovat ve využití zelené energie. Pro 

nabíjení doma může zákazník použít Volkswagen Naturstrom, který za každou kWh, která je 

zákazníkem spotřebována, přivede do sítě stejné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

jako jsou větrná, vodní nebo solární energie. Rychlonabíjecí stanice společnosti IONITY také 

nabízí nabíjení 100% zelenou energií. [46], [47] 

 

2.5 VÝHODY MODULÁRNÍ PLATFORMY MEB 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.1 jednou z výhod platformy je jednoznačně flexibilita baterií 

v závislosti na cílové skupině zákazníků. Nížší kapacita = nižší cenové náklady. V reálu to 

pak znamená, že pokud člověk potřebuje auto pouze na přejíždění krátkých vzdáleností po 

městě, zaplatí méně.  

K dalšímu snížení vysokých nákladů na vývoj, a následně i pořízovacích nákladů 

elektrovozidel, lze dosáhnout násobností použití MEB platformy. Volkswagen proto nabízí 

vyvinutou platformu i dalším výrobcům aut, nejen v rámci koncernu, ale i mimo něj. Jedná se 

o důležitý předpoklad dostupnosti elektrických vozů pro veřejnost. [48] 

Modulární platforma MEB je také důležitým faktorem při plnění Pařížské dohody o změně 

klimatu a dosažení slíbené 𝐶𝑂2  neutrality společnosti. Při jejím použití totiž dochází ke 

zjednodušení vývoje nových elektromobilů a ke snížení počátečních investic s ním spojených. 

Takovým způsobem je značka schopna zefektivnit vývoj a výrobu a způsobit průlom v oblasti 

elektromobility.  
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3 VYUŽITÍ MEB V RÁMCI ZNAČKY  VOLKSWAGEN 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, modulární platforma je navržena tak, aby diametrálně 

rozdílná vozidla získala společný základ. Volkswagen slibuje, že tato platforma se může stát 

základem jak pro městský vůz, tak i pro dodávku, a jako důkaz svých slibů postupně 

představuje koncepční vozidla v různých třídách automobilů. Samozřejmě, zdaleka ne 

všechny koncepční vozy čeká jejich produkční verze, ovšem, díky nim lze vidět ohromný 

potenciál využití MEB platformy.  

 

3.1 NIŽŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA 

Kategorie nižší střední třídy je jednou z nejvíce prodávaných kategorií automobilů v Evropě. 

V tomto segmentu Volkswagen již vlastní jeden čistě elektrický vůz – e-Golf, který si získává 

stále větší oblibu. Nicméně, s vývojem MEB se společnost rozhodla vsadit si jako první na 

tento segment a představila nejen koncepční vozidlo, ale i jeho výrobní verzi, která nese 

název Volkswagen ID.3.  

 

3.1.1 ID.3 

ID.3, znázorněný na obr. 12, je první sériovou verzí elektrického vozu společnosti VW na 

bázi modulární platformy MEB. Tento vůz je prvním 𝐶𝑂2  neutrálním elektromobilem na 

světě. ID je zkratkou pro inteligentní design a vizionářské technologie produktové řady 

elektrických vozidel se základem MEB.  

Díky konceptu elektrické mobility poskytuje vozidlo s vnějšími rozměry VW Golfu interiér 

větší než jakékoliv jiné vozidlo své kategorie. Umístění baterie do podvozku vozidla zajišťuje 

snížení těžiště vozidla, a tím zlepšuje jízdní vlastnosti automobilu a ideální rozložení 

hmotnosti mezi nápravami. [49] 

Společnost má v plánu vyrábět vozidlo ve třech různých variantách v závislosti na 

požadavcích zákazníka – ID.3 Pure, ID.3 Pro a ID.3 Pro S [50].  

Základním modelem je ID.3 Pure s baterií o kapacitě 45 kWh, která umožní dojezd až 330 km 

(NEDC). Elektrický motor, umístěný do zadní nápravy vozidla, poskytuje maximální výkon 

93 kW nebo 110 kW. ID.3 Pro bude k dispozici s 58kWh baterií, která zvýší maximální 

dojezd na 420 km (NEDC) a elektrickým motorem o výkonu 107 kW nebo 150 kW. Tato 

verze by měla dosáhnout maximální rychlosti 160 km/h.  Největší dojezd, až 550 km 

(NEDC), by měl zajistit vůz ID.3 Pro s 77kWh baterií a výkonem 150 kW. Při použití 

rychlonabíjení o výkonu 100 kW lze za 30 min dobít baterii na dosah 290 km. [49], [50] 

Kromě displeje v kokpitu se v centrální části nachází nově vyvinutý dotykový displej, který 

poskytuje řidiči důležité informace o jízdě. Špičková verze pak obsahuje AR-displej 

s rozšířenou realitou, která promítá užitečné informace na čelní sklo vozu. Vozidlo zahrnuje 

hlasového asistenta, systém nouzového brzdění „Front Assist“, „Lane Assist“, který udržuje 

vozidlo ve svém jízdním pruhu, systém pro změnu pruhu „Side Assist“, parkovací systém 

„Park Assist“ a volitelný je pak systém ACC, který přizpůsobuje rychlost v závislosti na 

rychlosti vozidla jedoucího vpředu. [49] 
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Společnost tvrdí, že se jedná o elektromobil, který je levnější než srovnatelné modely se 

spalovacím motorem. Základní verze ve standardní výbavě bez odečtení státních dotaci bude 

stát v Německu kolem 29 430 euro. V ceně vozidla je zahrnuto 2 000 kWh elektřiny po dobu 

jednoho roku.  Kromě toho analýza nákladů ukazuje, že majitelé vozu ID.3 ročně ušetří 

840 euro na provozních nákladech. [51], [52] 

 

3.1.2 SROVNÁNÍ S E-GOLFEM 

Již existujícím vozidlem Volkswagen s čistě elektrickým pohonem, které patří do nižší střední 

třídy, je e-Golf. Jeho výroba byla spuštěna v roce 2014 a je jedním z nejúspěšnějších 

elektrických vozidel v Evropě. Druhá generace výroby vozidla byla zahájena v roce 2017. 

[54] 

Jedním z hlavních rozdílů e-Golfu a ID.3 je jejich platforma, která má majoritní podíl na 

určení parametrů vozidla. Na rozdíl od ID.3, který je postavený na MEB, základ e-Golfu tvoří 

modulární platforma MQB. Díky MEB ID.3 poskytuje výrazně větší prostor v interiéru než 

jakékoliv jiné vozidlo v této kategorii. [49], [54] 

Druhá generace modelu e-Golfu obsahuje elektrický motor o výkonu 100 kW, který umožní 

zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,6 s. Zrychlení vozu ID.3 zatím není známo, avšak 

nejvýkonnější model ID.3 se bude nabízet s výkonem 150 kW, což mu umožní zkrátit čas 

akcelerace oproti e-Golfu o nejméně 2 sekundy. Maximální rychlost e-Golfu je 150 km/h, 

ID.3 dokáže vyvinout rychlost o 10 km/h větší. [50], [54] 

Obr.  12 Design vozu ID.3 [53] 
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Hodnoty energetického obsahu baterií vozů jsou velmi odlišné. Zatímco e-Golf se nabízí 

s baterií o kapacitě 35,8 kWh, ID.3 umožňuje volbu mezi třemi různými modely, přičemž 

základní model obsahuje 45kWh baterii a nejvýkonnější model obsahuje baterii s kapacitou 

77 kWh. Kapacita baterií je zásadní pro maximální dojezd elektromobilu. Čím je kapacita 

větší, tím větší bude maximální jízdní dosah elektromobilu. [50], [54] 

E-Golf byl vyvinutý hlavně pro jízdu městem, jeho maximální dosah se pohybuje mezi 170 až 

230 km (WLTP). Tato hodnota je o dost nižší než maximální dojezd již základního modelu 

ID.3. Největší dosah nejvýkonnějšího modelu ID.3 – Pro S tuto hodnotu převyšuje více než 

dvakrát. [50], [49], [54] 

Úplné nabití baterie e-Golfu od wallboxu s výkonem 3,6 kW trvá 10 hodin a 50 minut. Plné 

nabití e-Golfu pomocí wallboxu o výkonu 11 kW bude trvat přibližně 6 hodin. Pomocí 

rychlonabíjení s výkonem 40 kW lze e-Golf nabít na 80% kapacity za 45 minut. ID.3 lze 

nabíjet výkonem 100 kW, při kterém se baterie na dosah 290 km dobije za 30 minut. [50], 

[54], [38] 

Součástí sériové výbavy e-Golfu je adaptivní tempomat ACC, který přizpůsobuje rychlost 

vozidla v závislosti na rychlosti vozidla vpředu. U ID.3 je tento asistent za příplatek. Naopak 

systémy „Lane Assist“, „Emergency Assist“ a hlasový asistent jsou u ID.3 součástí základní 

výbavy a u e-Golfu se jedná o výbavu na přání. Asistent nouzového brzdění „Front Assist“ je 

u obou vozu součástí sériové výbavy. [49], [55], [56], [57] 

Cena e-Golfu v základní výbavě se pohybuje kolem 1,1 milionu korun. Automobilka však 

slibuje, že ID.3 bude levnější. Základní verze ve standardní výbavě bez odečtení ekologického 

bonusu bude stát v Německu kolem 29 430 euro. Jeho cena pro Českou republiku zatím není 

známá, ovšem lze říci, že základní verze elektromobilu ID.3 bude levnější než e-Golf, nabízet 

bude také o něco lepší technické parametry, větší prostor interiéru a o minimálně 100 km delší 

maximální jízdní dosah. [51], [58] 

 

3.2 STŘEDNÍ TŘÍDA 

S vývojem modulární platformy se společnost Volkswagen rozhodla představit vozidlo, které 

zaplní absenci čistě elektrického vozu v kategorii střední třídy. Jedná se o koncepční vůz 

s názvem ID. Space Vizzion. Nicméně, tento vůz nezůstane pouze ve formě konceptu, 

Volkswagen již plánuje uvedení jeho produkční verze na trh.  

 

3.2.1 ID. SPACE VIZZION  

Sedmým konceptem, postaveným na platformě MEB, je ID. Space Vizzion (obr. 13), 

kombinující aerodynamické vlastnosti GT s prostorem SUV [59].  

Díky optimalizované aerodynamice a nízkému součiniteli odporu je koncept schopný 

dosáhnout jízdní vzdálenosti až 590 km (WLTP) na jedno nabití. Kapacita lithium-iontové 

baterie je 82 kWh. Koncepční vůz je vybaven elektrickým motorem o výkonu 205 kW, 

umístěným vzadu. Přidáním 75kW motoru dopředu lze vozidlo upravit na ID. Space Vizzion 

4Motion s pohonem všech kol a výkonem 250 kW. Tato verze by dokázala zrychlit 
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z 0 na 100 km/h za pouhých 5,4 s. Maximální rychlost konceptu je omezená na 175 km/h. 

Nabití na 80 % kapacity je možné za přibližně 30 minut. [59], [60] 

Interiér konceptu ID. Space Vizzion, díky použití MEB platformy, odpovídá spíše vozu vyšší 

třídy.  Koncepční vozidlo je navrženo se čtyřmi sedadly a s rozkládací středovou konzolí mezi 

nimi. Interiér vozidla je pokrytý novým materiálem „Apple Skin“, vyrobeným z části ze 

zbytků, pocházejících z výroby jablečné šťávy, detaily z chromu jsou nahrazené chromovou 

barvou. Konvenční kokpit je nahrazen mini displejem, zobrazujícím základní informace. 

Primárním displejem se tak stává AR head-up display, který umožňuje promítat navigační 

pokyny a údaje, potřebné pro řízení, do virtuálního prostoru před koncepčním vozem. [61], 

[62] 

Uvedení produkční verze ID. Space Vizzion na trh se odhaduje na konec roku 2021. Verze 

určené pro Evropu, Severní Ameriku a Činu se budou lišit. [63] 

 

3.2.2 SROVNÁNÍ S PASSATEM VARIANT GTE 

V kategorii střední třídy společnost Volkswagen zatím nenabízí žádný vůz s čistě elektrickým 

pohonem. Do této kategorie ovšem patří plug-in hybrid Passat Variant GTE, který kombinuje 

benzínový a elektrický pohon. [65] 

Jedním z hlavních rozdílů mezi hybridem a konceptem ID. Space Vizzion je jejich výkon, se 

kterým bezprostředně souvisí rychlost akcelerace vozidel. V režimu GTE vůz s hybridním 

pohonem automaticky přepíná mezi elektrickým a spalovacím motorem a lze v něm 

Obr.  13 Design koncepčního vozu ID. Space Vizzion [64] 
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dosáhnout maximálního výkonu 160 kW, který je ve srovnání s ID. Space Vizzion o 90 kW 

nižší. Z tohoto důvodu je hybrid schopen akcelerace z 0 na 100 km/h za 7,6 s, což je 

o 2,2 s pomalejší než u konceptu. [60], [65] 

Na rozdíl od ID. Space Vizzion, jehož maximální rychlost je omezená na 175 km/h, po 

aktivaci elektrického motoru může Passat Variant GTE dosáhnout rychlosti daleko vyšší – až 

225 km/h [60], [65].  

Z důvodu, že se jedná o hybridní pohon, je jeho maximální dojezdová vzdálenost, v čistě 

elektrickém režimu, velmi malá ve srovnání s koncepčním vozem ID. Space Vizzion – pouze 

55 km dle standardu WLTP. Celkový teoretický dojezd se však díky využití spalovacího 

motoru pohybuje kolem 1000 km. Tato hodnota zcela překonává maximální jízdní dosah 

konceptu ID. Space Vizzion. Avšak je nutné podotknout, že vývoj automobilů se spalovacím 

motorem je na diametrálně odlišné úrovni než vývoj čistě elektrického pohonu, který se 

nachází teprve ve svých začátcích. [60], [65] 

Baterie hybridu se z běžné domovní sítě nabije na plnou kapacitu za 6 hodin a 15 minut 

a méně než 4 hodiny trvá dobíjení od wallboxu nebo veřejné stanice. Nicméně, plná baterie 

zaručí hybridu v elektrickém režimu dojezd pouze 55 km. [65] 

Co se týká inteligentních systémů, Passat Variant GTE zahrnuje asistenty „Travel Assist“, 

„Front Assist“, „Park Assist“, hlasového asistenta, mobilní klíč a systém proaktivní ochrany 

cestujících. Z důvodu, že se jedná pouze o koncepční vůz, obsah asistenčních systému zatím 

není známý, ovšem, dle odhalených informaci, lze předpokládat, že produkční verze konceptu 

bude na zcela odlišné technologické úrovni, než je v současnosti hybrid. Hlavní odlišnost 

bude spočívat v nahrazení konvenčního kokpitu mini displejem a přidáním AR head-up 

displeje, umožňujícího promítání navigačních pokynů a důležitých údajů o jízdě přímo na 

vozovku. [62], [65] 

 

3.3 VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA 

Kategorie vyšší střední třídy je analogická ke kategorii střední třídy. Koncepční vůz 

ID. Vizzion má zaplnit absenci čistě elektrického vozu v této kategorii. Obdobně jako ID. 

Space Vizzion, nezůstane pouze konceptem. I jeho výrobní verzi plánuje společnost 

Volkswagen uvádět na trh.   

 

3.3.1 ID. VIZZION 

ID. Vizzion, zobrazený na obr. 14, je čtvrtým koncepčním vozidlem postaveným na MEB. 

Koncept nabízí pohon všech kol se dvěma elektrickými motory. Přední nápravu pohání motor 

o výkonu 75 kW, zadní nápravu pohání motor o výkonu 150 kW. Výkon lithium-iontové 

baterie s kapacitou 111 kWh umožní jízdní dosah až 665 km na jedno nabití. Nejvyšší 

rychlost je omezena na 180 km/h. Volkswagen slibuje zrychlení na 100 km/h za 6,9 s. [66] 

Co se týká technologické stránky, koncepční vůz nabízí maximální úroveň autonomního 

řízení, virtuálního asistenta a ovládání pomocí gest a hlasu. Kvůli absenci volantu se všechny 
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ovládací prvky promítají pomocí rozšířené reality.  Biometrické rozpoznávání obličeje nebo 

použití chytrých zařízení zajistí nejenom odemčení vozu, ale i automaticky vyvolá poslední 

uložené nastavení světel, klimatizace, vůně v interiéru a přizpůsobí nastavení sedadel. [66], 

[67] 

VW uvádí, že model ID. Vizzion není pouze vizí společnosti, a proto plánuje jeho uvedení do 

sériové výroby v roce 2020. K dispozici bude vozidlo již od roku 2022, nejdřív však 

s volantem a pedály. Autonomní režim bude zaveden taktéž později. [67] 

 

3.3.2 SROVNÁNÍ S PASSATEM GTE 

Jak v kategorii střední třídy, tak i v kategorii vyšší střední třídy, Volkswagen prozatím 

nenabízí žádný čistě elektrický model. Nicméně, i v této kategorii lze nalézt plug-in hybridní 

vozidlo.  

Jedním z hlavních rozdílů mezi konceptem ID. Vizzion a hybridem je použití jiné platformy. 

Hybridní sedan Passat GTE, kombinující benzínový a elektrický motor, je postavený na bázi 

platformy MQB. [69] 

Benzinový motor má výkon 114 kW a kroutící moment 250 Nm, elektrický motor nabízí 

výkon 85 kW a kroutící moment 400 Nm. Celkový nejvyšší výkon 160 kW, kterého lze 

dosáhnout v hybridním režimu, je o 65 kW nižší než u konceptu ID. Vizzion s pohonem všech 

kol. Z důvodu umístění druhého motoru, baterií, kabelů a chladicího systému, Passat GTE 

váží o 280 kg více než Passat s konvenčním pohonem. Ze stejného důvodu je odstraněn 

Obr.  14 Design koncepčního vozu ID. Vizzion [68] 
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podlahový úložný prostor. Váha koncepčního vozu zatím není známá, nicméně lze 

předpokládat, že z důvodu absence zařízení, nutných pro pohon konvenčního motoru, jeho 

hmotnost bude nižší než hmotnost hybridu. [66], [69], [70] 

Maximální rychlost Passatu GTE je 225 km/h. Avšak v čistě elektrickém režimu je nejvyšší 

rychlost omezena na 130 km/h, což je o 50 km/h méně než rychlost, kterou dokáže vyvinout 

čistě elektrický ID. Vizzion. Hybrid zrychluje z 0 na 100 km za 7,6 s, a to je o 0,7 s pomaleji, 

než dokáže akcelerovat koncepční vůz. Tento rozdíl je způsobený vyšším celkovým výkonem. 

[66], [70] 

Nabíjení baterií hybridu pomocí wallboxu trvá dvě hodiny třicet minut a čtyři hodiny patnáct 

minut trvá nabíjení z domácí sítě. Avšak plně nabité lithium-iontová baterie, uložené před 

zadní nápravu, umožní Passatu GTE ujet pouze 70 km v čistě elektrickém režimu. Baterie 

v Passatu GTE se dá nabíjet i během jízdy, avšak s výraznou spotřebou paliva. Hybridní 

režim však nabízí teoretický dojezd až 1100 km, který je o 435 km větší než teoretický dojezd 

koncepčního vozu. [70], [71] 

Co se týká inteligentních systémů, je to stejné jak u Passatu Variant GTE. Passat GTE 

obsahuje asistenty „Travel Assist“, systém nouzového brzdění „Front Assist“, parkovacího 

asistenta „Park Assist“, mobilní klíč, systém proaktivní ochrany cestujících a hlasového 

asistenta. Obdobně jak ve střední třídě, i zde technologické parametry koncepčního vozu 

nejsou známé, nicméně VW slibuje integraci maximálního úrovně autonomního řízení, 

virtuálního asistenta a biometrické rozpoznávání obličeje, které posunou koncept na jinou 

technologickou úroveň. [66], [72] 

 

3.4 TERÉNNÍ AUTOMOBILY 

Kategorie terénních automobilů společnosti Volkswagen zatím neobsahuje žádné vozidlo 

s čistě elektrickým pohonem. Nelze zde najít ani vůz s hybridním pohonem. Z tohoto důvodu 

Volkswagen představil, v této kategorii, nejen jedno koncepční vozidlo, ale rovnou dvě – 

ID. Crozz a ID. Roomzz, přičemž výrobní verze konceptu ID. Crozz – ID.4 se stane druhým 

vozidlem rodiny ID, které bude uvedeno na trh.  

 

3.4.1 ID. CROZZ 

ID. Crozz (obr. 15) je koncept plně elektrického crossoveru značky Volkswagen, kombinující 

prvky SUV a čtyřdveřového kupé. 

Díky uložení 83kWh baterie do podvozku vozidla a pohonu všech kol je dosaženo ideálního 

rozložení hmotnosti. Díky pohonu dvou elektrických motorů s celkovým výkonem 225 kW 

nabízí koncepční vozidlo maximální rychlost až 180 km/h. Výrobce slibuje maximální 

dojezdovou vzdálenost na jedno nabití baterie až 500 km (NEDC) a nabití na 80% kapacity 

150kW výkonem stejnosměrného proudu za 30 min. [73] 

Po aktivaci digitálním klíčem je vůz schopný se automaticky přizpůsobit individuálním 

parametrům, uloženým v digitálním profilu řidiče.  To znamená, že jakmile osoba, která 

vlastní inteligentní zařízení s digitálním klíčem, se přiblíží k vozidlu, dveře se odemknou 
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a budou aktivovány všechny osobní parametry. V případě, že řidič stiskne symbol VW na 

volantu po dobu 3 sekund, vozidlo se přepne do režimu autonomního řízení, plánovaného pro 

výrobu od roku 2025. Koncept taktéž obsahuje nový filtrační systém, který zajišťuje 

optimální klima na palubě bez ohledu na aktuální podmínky. [73], [74] 

 

3.4.2 ID.4 

Na obr. 16 lze vidět ID.4 – první plně elektrické SUV od společnosti Volkswagen, které je 

zároveň prvním klimaticky neutrálním SUV na světě. Jedná se o produkční verzi koncepčního 

crossoveru ID. Crozz a o druhé výrobní vozidlo využívající technologii platformy MEB. Na 

evropský trh by se mělo dostat na konci roku 2020. [76] 

VW na začátku bude nabízet pouze variantu modulárního pohonu zadních kol, později by 

následovala varianta s možností pohonu všech kol. Jízdní dosah na jedno nabití je, díky 

platformě MEB, různorodý. Maximální dojezd by se tak mohl pohybovat kolem 500 km 

(WLTP). Baterii lze dobíjet standardně střídavým nebo stejnosměrným proudem. [76] 

Ovládání kokpitu je téměř plně zajištěno hlasem nebo dotykem. Vozidlo ID.4 tak nabízí plnou 

konektivitu a vysokou úroveň bezpečnostních technologií [76].  

Bez odečtení enviromentálního bonusu v hodnotě 6 000 euro, by se cena základní verze 

VW ID.4 v Německu mohla pohybovat kolem 45 000 euro [77].  

Obr.  15 Design koncepčního vozu ID. Crozz [75] 
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3.4.3 ID. ROOMZZ 

Druhým koncepčním SUV nové generace elektrických vozidel ID. se stal ID. Roomzz 

(obr. 17), jehož produkční verze pro čínský trh je naplánována na rok 2021. Stejně jako 

všechny vozy ID tvoří jeho základ modulární platforma elektrického pohonu MEB. [79] 

Koncepční vůz je poháněn dvěma elektrickými motory. Motor uložený vpředu generuje 

výkon 75 kW a maximální kroutící moment 140 Nm, zadní elektrický motor generuje 150 kW 

a maximální kroutící moment 310 Nm. Celkový výkon systému pak tvoří 225 kW.  

Standardně bude poháněn zadní nápravou, lze však plynule přejít na pohon všech kol. [79], 

[80] 

Lithium-iontová baterie má kapacitu 82 kWh a poskytuje tak dojezd až 450 km podle 

standardu WLTP. Maximální rychlost je omezena na 180 km/h a koncept zrychluje 

z 0 na 100 km/h za 6,6 s. Nabití baterie na 80% kapacity prostřednictvím 150 kW 

stejnosměrného proudu bude trvat přibližně 30 minut. [79] 

Sedadla vozu jsou pokryta novým inovativním materiálem „Apple Skin“, vyrobeným z části 

zbytků z výroby jablečné šťávy. Čistý vzduch v interiéru zajistí nový filtrační systém 

„CleanAir“.  [80] 

ID. Roomzz má možnost přechodu od konvenčního manuálního řízení do plně 

automatizovaného režimu „ID. Pilot“. K dispozici je také AR-displej, který promítá důležité 

informace do prostoru před vozidlem.  [80] 

Obr.  16 Design vozu ID.4 [78] 
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3.5 VELKOPROSTOROVÉ AUTOMOBILY – MPV  

V kategorii velkoprostorových automobilů Volkswagen již vlastní jeden čistě elektrický vůz, 

který je zaměřený na dopravu nákladu. Nicméně, s vývojem modulární platformy MEB byla 

tato kategorie rozšířená o dvě koncepční vozidla, zaměřená hlavně na dopravu lidí: BUDD-e 

a ID.Buzz, jenž se bude nabízet i ve verzi určené pro dopravu nákladu. Použití modulární 

platformy v této kategorii ukazuje zejména vhodnost platformy i pro výrobu vozidel větších 

rozměrů. 

 

3.5.1 BUDD-E 

BUDD-e, zobrazený na obr. 18, je první koncepční vozidlo společnosti Volkswagen, 

využívající platformu MEB.  

Jedná se o dodávku stylu minivan, která je poháněna dvěma elektrickými motory, jeden pro 

pohon každé nápravy. Elektromotor, uložený do přední nápravy, nabízí výkon 100 kW 

a kroutící moment 200 Nm, zadní elektromotor má výkon 125 kW a kroutící moment 

290 Nm. Celkový mechanický výkon systému pak dosahuje 225 kW. Maximální rychlost 

koncepčního vozu je omezená na 150 km/hod. 101kWh lithium-iontová baterie, integrovaná 

do podlahy vozidla, zajišťuje dosah až 533 km (NEDC) / 375 km (EPA) na jedno nabití. 

Koncepční vůz akceleruje z 0 na 97 km/h za 6,9 sekund. Zásadní je taktéž schopnost nabití 

Obr.  17 Design koncepčního vozu ID. Roomzz [81] 
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baterie na 80% kapacity stejnosměrným proudem o výkonu 150 kW za 30 minut. [82], [83], 

[84] 

Spolu s inovativním modulárním systémem se společnost zabývá i technologiemi uvnitř 

vozidla. BUDD-e ukazuje širokou škálu možností, které budou dostupné v blízké 

budoucnosti. Kromě možnosti autonomního řízení, nabízí koncept nové uživatelské rozhraní, 

které je, po připojení k chytré domácnosti, schopno ovládat topení, světla, a dokonce i televizi 

v domácnosti. Vozidlo by mělo, v případě potřeby, hlásit nezbytnou náhradu špatných dílů. 

Interiér je vybaven dvěma fyzicky oddělenými displeji vysokého rozlišení, opticky a funkčně 

sdružených do jednoho panelu. Aktivní informační displej, umístěný před řidičem, je rozdělen 

do tří sekcí: jízda, spotřeba a řízení. První sekce zobrazuje 3D navigační mapu, sekce „řízení“ 

uvádí aktuální informace o jízdě, sekce „spotřeba“ – zprávy, kalendář a zvukové menu. 

Uprostřed ovládacího panelu je instalována hlavní jednotka informačního systému, kterou 

mohou prohlížet a ovládat, jak cestující vpředu, tak i vzadu. Systém konceptu může být 

ovládán pomocí gest, dotyku nebo hlasového ovládání a řidič si může vybrat, kterému 

způsobu dá přednost. [82], [83], [85] 

Design koncepčního vozu je inspirován klasickými dodávkami Volkswagen Microbus. 

BUDD-e se vyvíjí jako model určený pro rodiny s dětmi a s možnostmi umístění až sedmi 

sedadel rozmístěných do tří řad.  Sedadla jsou nastavitelná a poskytují možnost dát je čelem 

k sobě. Velikostně je koncept delší než Touran, ale kratší než Caravelle, avšak širší než oba 

vozy. [82], [83], [86] 

 

Obr.  18 Design koncepčního vozu BUDD-e [87] 
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3.5.2 ID. BUZZ 

V pořadí druhým konceptem elektrických vozů ID je mikrobus ID. Buzz (obr. 19), postavený 

na rozšířené platformě MEB XL, s možností umístění až osmi sedadel. Při výrobě konceptu se 

designeři inspirovali legendární ikonou Volkswagenu – Bulli. [88], [89] 

ID. Buzz má výkon 271 kW z elektromotorů, umístěných v každé nápravě a zajišťujících 

pohon všech kol. Koncepční vůz má maximální dojezd 600 km dle cyklu NEDC a zrychluje 

z 0 na 100 km/h za přibližně 5 s. Maximální rychlost je však omezena na 160 km/h. Pomocí 

systému kombinovaného nabíjení lze výkonem 150 kW baterii, o kapacitě 111 kWh, nabít na 

80 % kapacity za 30 minut. [90] 

Uložení baterií do podlahy vozidla zajišťuje posílení základní struktury vozu, lepší rozložení 

hmotnosti, snížení těžiště a příčného zrychlení. Komponenty elektrického pohonu nezabírají 

mnoho místa, což zaručí prostorný interiér vozu. [90] 

Tento koncept je prvním elektrickým víceúčelovým vozidlem, vybaveným režimem 

autonomního řízení. Uvedení do výroby ID. pilotního režimu společnost plánuje na rok 2025. 

Jednotlivá nastavení vozidla jsou přizpůsobena profilu řidiče. Základní ovládací prvky jsou 

umístěné na volantu vozidla, který je ovládaný dotykově. AR-displej zobrazuje pokyny 

navigačního systému přímo na vozovku. [90], [89] 

Spolu s verzí minibusu, určeného pro přepravu lidí, bude VW nabízet i variantu pro přepravu 

nákladu – ID. Buzz CARGO [91].  

Obr.  19 Design koncepčního vozu ID. Buzz [92] 
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3.5.3 SROVNÁNÍ S E-CRAFTEREM 

Elektrickou dodávkou společnosti Volkswagen, která již na trhu existuje, je Volkswagen        

e-Crafter. Tuto elektrickou dodávku lze srovnat s koncepčním vozem ID. Buzz, který VW 

plánuje nabízet i ve variantě určené pro přepravu nákladu – ID. Buzz Cargo. [93], [91] 

E-Crafter byl vyvinutý pro společnosti, jako jsou například taxislužby, maloobchodníci, 

kurýrní služby atd, které se pohybují zejména v centru města [93].  

Jedná se o užitkový vůz s nákladovým prostorem o objemu 10,7 𝑚3 a možností uložení až 

975 kg nákladu. Dodávka je poháněna elektromotorem o výkonu 100 kW a maximálním 

kroutícím momentem 290 Nm. Koncepční vůz s pohonem všech kol by měl nabízet výkon 

o 171 kW vyšší. Hodnoty maximálních rychlostí jsou také velmi odlišné. Na rozdíl od          

E-Crafteru, který může dosáhnout maximální rychlosti pouze 80 km/h, dosažitelná rychlost 

ID. Buzzu je dvakrát vyšší. [93], [94], [90] 

Hodnoty energetických obsahů baterií, a s nimi související maximální dojezd elektromobilů, 

jsou taktéž velmi rozdílné. Zatímco baterie, namontována pod nákladový prostor e-Crafteru, 

má kapacitu 43 kWh a zajišťuje maximální dojezd 200 km, ID. Buzz vlastní baterii 

s kapacitou 111 kWh, která umožní maximální dojezd oproti e-Crafteru zvýšit až o 400 km. 

Baterie e-Crafteru se pomocí rychlonabíjecího systému stejnosměrného proudu s výkonem 

40 kW nabije na 80% kapacitu za 45 min. ID. Buzz lze nabíjet i vyšším nabíjecím výkonem, 

a to je důvodem ke zkrácení nabíjecího času i při vyšší kapacitě baterie. VW e-Crafter na 

českém trhu začíná na ceně 1 645 409 Kč bez DPH. Cena ID. Buzz Cargo, z důvodu, že se 

jedná pouze o koncepční vůz, prozatím není známá. [93], [94], [95], [96], [90] 

Co se týká technologické stránky dodávky, e-Crafter obsahuje parkovací senzory Parkpilot 

s ochranou boků vozu, senzory pro udržování vozidla v jízdním pruhu – Lane Assist, systém 

kontroly odstupu Front Asist s funkcí City Brake a asistenta pro kompenzaci bočního větru. 

Systémy konceptu zatím zveřejněny nebyly, ovšem VW slibuje, že se bude jednat o první 

víceúčelové vozidlo, vybavené režimem autonomního řízení, jehož uvedení se očekává na rok 

2025. [93], [90] 

 

3.6 SPORTOVNÍ AUTOMOBILY 

Svou elektrickou strategii Volkswagen uplatňuje i v motoristickém sportu. Široké spektrum 

využití platformy MEB společnost také dokazuje jejím uplatněním v rámci kategorie 

sportovních automobilů, a to závodním vozem ID.R. Jeho cílem je ukázat, že technologie 

elektrického pohonu dokáže být nejenom extrémně efektivní, ale i vysoce výkonnou formou 

pohonu.  

Na obr. 20 lze vidět ID.R – první plně elektrický závodní automobil společnosti Volkswagen.  

Zavodní vůz se stálým pohonem všech kol vlastní dva elektromotory o celkovém výkonu 

500 kW, které jsou schopné vyvinout maximální kroutící moment až 650 Nm. Jeho 

maximální rychlost je omezena na 270 km/h a vůz zrychluje z 0 na 100 km/h za 

neuvěřitelných 2,25 s. Pomocí rychlonabíjecího systému je baterie vozu plně dobita do 

20 minut. Při brzdění se elektromotory vozu chovají jako generátory a jsou schopné vytvořit 

až 20 % brzdné energie.  [97] 
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V červnu 2018 se ID.R zapsal do historie závodu „Pikes Peak International Hill Climb“, ve 

kterém nejenže zvítězil nad vozidly s konvenčním pohonem, ale i překonal nejrychlejší čas 

všech dob, který v roce 2013 stanovil Sébastien Loeb. Znovu se zapsal do historie 

motoristického sportu v následujícím roce, a to na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde 

překonal dosavadní rekord závodního vozu Formule 1. [97] 

Na obr. 21 je zobrazeno další stanovení rekordu, tentokrát na jedné z nejznámějších 

a nejnáročnějších horských tratí – na Tianmen Mountain v Číně, jejíž trh je pro společnost 

Volkswagen také velmi důležitý. Francouzský pilot Romain Dumas zdolal 10,906km dlouhý 

úsek s 99 zatáčkami za pouhých 7 min a 39 s, a tím stanovil nejrychlejší čas na výstup 

k Nebeské bráně. [98] 

Díky výše zmíněným rekordům, stanoveným v motoristickém sportu, Volkswagen zajisté 

upoutá pozornost k elektrickému pohonu, a to může přilákat spoustu dalších zákazníků 

k, minimálně, zamyšlení se o možnostech tohoto typu pohonu. Velký význam má i v oblasti 

technologického vývoje sériových elektrických vozidel na bázi MEB, kde se uplatňují 

principy a znalosti získané při výrobě sportovního vozu ID.R.  

 

 

Obr.  20 Design vozu ID.R [99] 
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3.7 ČTYŘKOLKY 

Další předností modulární platformy je možnost vývoje vozidel na této platformě i přes nízké 

množství produkčních kusů. Tato skutečnost umožnila Volkswagenu vytvořit koncept 

elektrické buginy ID. Buggy (obr. 22), jejímž cílem je demonstrace široké škály uplatnění 

MEB platformy. [101] 

Při tvorbě konceptu se designeři nechali inspirovat klasickými dunovými buginami z 60. let. 

Použití modulární platformy umožňuje výrobu vozu na zakázku, jak tomu bylo při výrobě 

prvních bugin Meyers Manx. [101] 

Elektromotor o výkonu 150 kW je integrovaný do zádní nápravy. Vysokonapěťová lithium-

iontová baterie o kapacitě 62 kWh je, stejně jak u všech ostatních konceptů ID, uložená do 

podlahy vozidla. Koncept je schopen vyvinout maximální kroutící moment až 310 Nm 

a maximální jízdní dosah na jedno nabití je 250 km dle cyklu WLTP. Z 0 na 100 km/h je 

koncept schopen zrychlit během 7,2 s a jeho maximální rychlost je omezena na 160 km/h. 

[101] 

Koncepční vůz je dvoumístný, ale díky modulární konstrukci lze přidat další dvě sedadla. 

Platforma taktéž umožňuje přidat druhý elektromotor na přední nápravu, a tím přeměnit 

pohon na pohon všech kol. [102] 

Obr.  21 Stanovení rekordu na Tianmen Mountain v Číně [100] 
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Konstrukce nové generace bugin má minimalistický design – žádné dveře ani pevná střecha. 

Kvůli hlavnímu využití v terénu je koncepční vůz vybaven terénními pneumatikami a přední 

náprava je chráněná masivní hliníkovou ochranou podvozku. Oporu při převrácení poskytuje 

tyč Targa a vyztužený rám čelního skla. Interiér je vyroben z materiálů, odolných vůči 

povětrnostním podmínkám. [102] 

 

 

 

 

Obr.  22 Design koncepčního vozu ID. Buggy [103] 
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4 VYUŽITÍ MEB V RÁMCI KONCERNU VOLKSWAGEN 

Platforma MEB se bude využívat nejen v rámci značky Volkswagen, ale bude dostupná, 

stejně jako její předchůdce – platforma MQB, v rámci celého koncernu. Ať už je to Škoda, 

Audi, Cupra nebo SEAT, platforma je vhodná pro každého výrobce, aniž by došlo ke změně 

identity značky. Tato skutečnost zdůrazňuje široké spektrum využití platformy pro 

diametrálně odlišné vozy napříč různými výrobci vozidel (obr. 23).  

 

4.1 SEAT 

Španělská dceřiná společnost Volkswagenu, SEAT, představila koncept svého prvního čistě 

elektrického vozidla – el-Born, který je znázorněný na obr. 24 [105].  

S výkonem až 150 kW a krouticím momentem 400 Nm je SEAT el-Born schopen vyvinout 

zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,5 s. Jeho maximální rychlost je 180 km/h a maximální dojezd 

je dle cyklu WLTP až 420 km. Pomocí stejnosměrného rychlonabíjecího systému lze 62kWh 

baterii dobít z 0 na 80 % kapacity během 47 minut. [106], [107] 

Uvnitř vozidla je, díky MEB, maximalizovaný prostor interiéru. Do konceptu je integrován 

systém autonomního řízení druhého stupně, což umožňuje ovládat brzdění, zrychlení 

a zpomalovaní vozidla. Řidičům bude také nabídnut systém plné asistence při parkování. 

[106] 

Produkční verzi konceptu lze očekávat na trhu v roce 2020 [105].  

 

 

 

Obr. 23 Využití MEB napříč koncernem Volkswagen [104] 
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4.2 ŠKODA  

Dceřiná společnost koncernu Volkswagen – Škoda představila své první koncepční vozidlo 

postavené na bázi MEB – čtyřdveřový crossover Škoda Vision iV (obr. 25) [109].  

Koncept je vybavený pohonem všech kol, který zajištují dva elektromotory, uložené na každé 

nápravě. Celkový výkon vozidla je 225 kW a zrychlení z 0 na 100 km/h lze dosáhnout během 

5,9 s. Maximální dojezd na jedno nabití je dle cyklu WLTP až 500 km a maximální rychlost 

je omezena na 180 km/h. 83kWh lithium-iontovou baterii lze nabít na 80 % kapacity za 

30 minut. [109] 

Vůz je schopen samostatného řízení na úrovni 3 – jeho systémy dokáží převzít řízení na 

dálnici, zrychlovat, zpomalovat, předjíždět a v případě nebezpečí oznámí řidiči, aby se vrátil 

k řízení. Vision iV lze ovládat pomocí gest nebo hlasu, kde, jak uvádí společnost, je schopen 

rozpoznat i různé dialekty. Tradiční zpětná zrcátka byla nahrazena kamerami, které přenáší 

obraz zpět do zrcátek. [109] 

Sériová verze konceptu je představena pod názvem Škoda Enyaq iV, kde „E“ poukazuje na 

elektrický pohon automobilu a „Q“ charakterizuje SUV značky Škoda. Společnost má v plánu 

vůz dodávat se třemi kapacitami baterie, podle čehož se bude vyvíjet budoucí cena 

automobilu. Uvedení na trh se plánuje začátkem roku 2021. [110], [111] 

Obr.  24 Design koncepčního vozu SEAT el-Born [108] 
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Základní verze Škoda Enyaq iV 50 má baterii o kapacitě 55 kWh a elektromotor, uložený na 

zadní nápravě, o výkonu 109 kW. Dojezd základní verze se odhaduje na 340 km. Verze 

Enyaq iV 60 poskytuje 62kWh baterii, výkon 132 kW a dojezd činí 390 km. Baterie vozu 

Enyaq iV 80 má kapacitu 82 kWh, pohon zadních kol o výkonu 150 kW a nabízí nejdelší 

dojezd, který činí až 500 km v režimu WLTP. Verze 80X má výkon 195 kW a verze vRS – 

225 kW a obě tyto verze poskytují pohon všech kol a maximální dojezd 460 km. [111] 

Nabíjení lze provést třemi různými způsoby – z běžné domácí zásuvky o výkonu 2,3 kW, 

pomocí wallboxu s výkonem 11 kW, který schopen nabít baterii za 6 až 8 hodin, a poslední 

možností jsou rychlonabíjecí stanice, kde lze dobít vozidlo na 80 % kapacity za pouhých 

40 minut [111].  

 

4.3 AUDI 

Na obr. 26 je zobrazený Q4 e-tron – koncept plně elektrického kompaktního SUV společnosti 

Audi. Produkční verze se stane pátým elektromobilem značky Audi a chystá se na druhou 

polovinu roku 2020. [112], [113] 

Z důvodu dosažení nejvyšší účinnosti, koncepční vůz využívá hlavně zadní elektrický motor 

o výkonu 150 kW a krouticím momentu 310 Nm. Pokud však řidič potřebuje větší energii, 

než je schopen vyvinout zadní motor, lze plynule přejít do režimu pohonu všech kol 

a přerozdělit tak moment i na přední nápravu. Přední motor dodává výkon 75 kW a krouticí 

moment 150 Nm. Celkový výkon systému je tak 225 kW. [112] 

Obr.  25 Design koncepčního vozu Škoda Vision iV [109] 
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Koncept zrychluje z 0 na 100 km/h za pouhých 6,3 s, a je schopen dosáhnout maximální 

rychlosti 180 km/h. Velká baterie o kapacitě 82 kWh je, jako u všech vozidel se základem 

MEB, uložená do podvozku vozidla a je schopna zajistit maximální dojezd na jedno nabití 

přes 450 km dle standardu WLTP. Její nabití na 80 % kapacity trvá zhruba 30 minut. [112] 

Rychlost, nabití baterie, navigace a další důležité informace, potřebné k řízení, se zobrazují na 

virtuálním kokpitu, který je uložený za volantem. Funkce infotainmentu se mohou ovládat na 

dotykovém displeji, umístěném nad středovou konzolí. Mimo jiné, velkoformátový displej 

rozšířené reality umožňuje zobrazení důležitých navigačních prvků přímo na vozovku. [112] 

 

4.4 CUPRA 

Cupra Tavascan (obr. 27) je koncept elektrického SUV střední velikosti na bázi modulární 

platformy MEB, první plně elektrický vůz značky CUPRA [115].  

Koncepční vůz obsahuje dva elektromotory, jeden na každé nápravě, které dodávají výkon 

225 kW a zajištují pohon všech kol. Vozidlo dokáže akcelerovat z 0 na 100 km/h za méně než 

6,5 s a baterie o kapacitě 77 kWh zajišťuje maximální dojezd až 450 km. [115] 

Design vozu je zaměřený na výkon a efektivitu modelu. Vzduchové otvory slouží ke chlazení 

baterií a zlepšení proudění vzduchu, naproti tomu zadní difuzor zlepšuje aerodynamiku 

a zvyšuje výkon vozidla [116].  

Obr.  26 Design koncepčního vozu Audi Q4 e-tron [114] 
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Obr.  27 Design koncepčního vozu Cupra Tavascan [117] 
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5 VYUŽITÍ MEB MIMO KONCERN VOLKSWAGEN 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.5, k dalšímu zlevnění elektromobilů na bázi MEB dojde při 

nárůstu využití modulární platformy. To je také důvodem, proč se Volkswagen rozhodl 

neuchovat MEB pouze v rámci koncernu, ale nabídnout platformu i konkurenci, a díky tomu 

navázat spolupráci s jinými výrobci. Tato skutečnost také podporuje vizi Volkswagenu, která 

tkví ve vývoji a rozšiřování elektrické mobility.  

 

5.1 E.GO MOBILE  

Společnost e.Go Mobile AG je prvním oznámeným externím partnerem, kterému bude 

umožněno využívat konstrukci modulární platformy. Jedná se o společnost se sídlem 

v Cáchách, která byla v roce 2015 založena profesorem Güntherem Schuhem. [118] 

Firma se stala průkopníkem v oblasti elektrické mobility, která se zaměřuje na výrobu 

nákladově efektivních vozidel, určených pro dopravu na krátké vzdálenosti [118].  

Jejím cílem bude vývoj malého městského automobilu e.GO Life L, delší verzí původní 

e.GO Life, která však bude stále menší než hatchback VW ID.3, a tím nedojde mezi výrobci 

ke konkurování na stejném trhu. Kromě vývoje vlastního elektromobilu, využívajícího 

technologii MEB, e.Go by mohla převzít také vývoj produkční verze ID. Buggy od VW. 

[119] 

 

5.2 FORD MOTOR COMPANY 

Jako další své partnerství, v oblasti vývoje elektrických vozidel, autonomních systémů 

a řešení mobility, představili dva z nejuznávanějších světových výrobců automobilů, 

Volkswagen Group a Ford [120].  

Partnerství by fungovalo na principu sdílení nákladů na výzkum a vývoj a pak následné 

využití výsledného produktu oběma výrobci. Obě automobilky investují do společnosti Argo 

AI, zabývající se výzkumem systému autonomního řízení na úrovni 4 a rozdělí si v ní rovný 

podíl. [120], [121] 

V rámci spojenectví je Fordu umožněno využití MEB platformy pro uvedení na trh vlastního 

elektromobilu, které se plánuje na rok 2023. Ford je tak druhou oznámenou automobilkou, 

mimo koncern Volkswagen, která bude využívat technologii modulární platformy. Společnost 

plánuje během šestiletého období dodávat více než 600 000 automobilů na bázi MEB, 

určených pro evropský trh. [120], [122] 

Očekává se, že tato aliance ušetří oběma výrobcům stovky milionů dolarů a usnadní splnění 

cílů v oblasti elektromobility [120].  
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6 KONKURENCE 

Je důležité se také zmínit o přímé konkurenci pro elektromobily založené na bázi MEB. 

Vlastní modulární platformu uvedla i aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, z nichž první 

společnost již představila vlastní koncepční vozidlo Morphoz na bázi této platformy. 

Samozřejmě, nelze opomenout i největšího výrobce elektrických vozů na světě – společnost 

Tesla, která se jeví být největším konkurentem Volkswagenu v oblasti elektrické mobility.   

 

6.1 ALIANCE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI 

Francouzsko-japonská aliance Renault-Nissan-Mitsubishi představila vlastní modulární 

platformu CMF-EV pro elektrická vozidla, určenou zejména pro středně velká vozidla – 

SUV. Cílem této aliance je prodej až dvou milionů vozidel na bázi této platformy do roku 

2025.  [123] 

Stejně jako modulární architektura od VW, je i tato platforma navržena, už od prvopočátku, 

pro elektrická vozidla. CMF-EV umožňuje instalaci baterií různých rozměrů, což poskytuje 

širokou škálu využití platformy. [124] 

Inovace, které jsou díky platformě nabízeny, jsou založené hlavně na osvobození se od 

omezení pro vozidla s konvenčními pohony. Kompaktnost dílů pro elektrický pohon zaručuje 

maximalizaci prostoru v interiéru. [124] 

Díky modulárnímu charakteru platformy lze instalovat jeden nebo dva elektromotory, což 

umožňuje vývoj vozidel s pohonem dvou nebo čtyř kol. Co se týká vlastností, odlišných od 

architektury MEB, jedná se o posunutí kol do rohů karoserie, kratší přední a zadní převis 

a uložení baterie do zadní části podlahy, které zajišťuje snížení těžiště vozidla a zlepšení jeho 

aerodynamického výkonu. [124], [125] 

Renault, jako první z aliance, ukázal světu koncept Morphoz na bázi této platformy, jehož 

design lze vidět na obr. 28. Koncepční vůz je schopen měnit svou délku v závislosti na 

zvoleném jízdním režimu a je vybavený indukčním nabíjením a také autonomním jízdním 

režimem 3. úrovně. [124], [125] 

V režimu „City“ má vůz délku 4,4 m a baterii s energetickou kapacitou 40 kWh, která umožní 

konceptu jízdní dojezd až 400 km. Po návštěvě rozšiřovací stanice se Morphoz prodlouží na 

4,8 m a tento prostor je využit na vložení baterie o kapacitě 50 kWh. V režimu „Travel“ tak 

celková kapacita bateriového systému tvoří až 90 kWh a jízdní dosah je tak zvýšený až na 

700 km. Elektrický motor, v tomto režimu, má výkon 160 kW místo 100 kW v režimu „City“. 

[125] 
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6.2 TESLA 

Pokud se mluví o elektrických vozidlech, nelze zapomenout na amerického výrobce – 

společnost Teslu. Od roku 2003 se její konstruktéři snaží dokazovat, že jízda elektromobilem 

může v některých aspektech zcela porazit vozidla s konvenčním pohonem. V březnu 2020 

počet Teslou prodaných elektromobilů přesáhl 1 milion. Nicméně, jedná se o vozy, kterým 

sice ve zrychlení nemůže konkurovat opravdu žádná jiná automobilka, vyrábějící elektrická 

vozidla, ovšem jejich cena není tak zákaznicky přívětivá. Tento aspekt se může stát 

rozhodujícím při výběru vozidla, a to je šance pro Volkswagen. [127] 

Z pohledu řídících systémů si Tesla většinu elektroniky vyvíjí sama, její systémy jsou na 

daleko vyšší úrovni než systémy společnosti VW. Po detailním prozkoumání rozebraného 

Modelu 3 japonskými inženýry, se uvádí, že Tesla je, z pohledu řídících systémů, o šest let 

napřed. Ostatní výrobci automobilů, podle nich, takového progresu budou schopni dosáhnout 

až kolem roku 2025. [128] 

 

6.2.1 TERÉNNÍ AUTOMOBILY 

V kategorii terénních automobilů Tesla nabízí dvě vozidla – Model X a nejnovější Model Y. 

Pro porovnávání s elektrovozidly společnosti Volkswagen byl zvolen Model Y, jelikož se 

jedná o levnější z modelů, jehož cena se více podobá elektrickému crossoveru společnosti 

Volkswagen ID.4.  

Obr.  28 Design koncepčního vozu Renault Morphoz [126] 
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Crossover Tesla Model Y (obr. 29) vznikl na základě platformy Modelu 3, a jedná se o menší 

a levnější verzi Modelu X [129].  

Na trh byly uvedeny tři verze – Long Range RWD, AWD a Performance, které následně 

budou doplněny o základní variantu – Standard Range, jehož uvedení se plánuje na jaro roku 

2021. Následné rozdělení verzí dle maximálního dojezdu se podobá představě Volkswagenu 

o uvedení na trh ID.4, detailnější informace však zatím nebyly zveřejněny. [76], [129] 

Model Y ve verzi Performance dokáže vyvinout zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 

3,5 s a jeho maximální rychlost je 233 km/h, lze však za příplatek tuto hodnotu zvýšit na 

250 km/h. Tato hodnota se dost liší od představy Volkswagenu, který sice zatím nezveřejnil 

maximální rychlost ID.4, avšak nejvyšší dosažitelná rychlost konceptu ID. Crozz, ze kterého 

vychází, je jenom 180 km/h. Na rozdíl od výkonu elektromotorů Modelu Y verze 

Performance, který je 340 kW, ID. Crozz by měl vlastnit dva elektrické motory 

s celkovým výkonem pouze 225 kW. [73], [129], [130], [131] 

Cena výkonnějšího modelu Tesly, již prodávaného v Německu, se pohybuje kolem 66 tisíc 

dolarů. Cena základní verze s akcelerací z 0 na 100 km/h za 5,9 s klesne pod 40 tisíc euro. 

Tato cena je poměrně srovnatelná s cenou základní verze ID.4, která by se v Německu, bez 

odečtení enviromentálního bonusu v hodnotě 6 000 euro, mohla prodávat za 45 000 euro.  

[77], [129], [131] 

Maximální dosah, na jedno nabití, se odvíjí také od zvolené verze, přičemž Tesla uvádí, že 

crossover v modelu Long Range dokáže ujet až 505 km na jedno nabití. Podobný dosah 

slibuje i společnost Volkswagen, která udává, že maximální dojezd ID.4 by se mohl 

pohybovat dle cyklu WLTP kolem hodnoty 500 km. [76], [131] 

Obr.  29 Design vozu Tesla Model Y [132] 
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6.2.2 VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA 

Nejnovějším modelem sedanu americké automobilky Tesla je Model 3, zobrazený na obr. 30. 

Ve stejné kategorii Volkswagen zatím nenabízí žádný produkční model, avšak existuje 

koncepční vozidlo ID. Vizzion, jehož sériová verze je naplánována na rok 2022 [67].  

Model 3 se nabízí ve třech variantách – Performance, Long Range a Standard Range [133].  

Elektromobil verze Performance akceleruje z 0 na 100 km/h za pouhých 3,4 s a jeho 

maximální rychlost je omezená na 261 km/h. Základní verze zrychluje z 0 na 100 km/h za 

5,6 s, maximální rychlost je 225 km/h a nabízí se s pohonem zádní nápravy. Tyto hodnoty 

jsou poněkud odlišné než hodnoty koncepčního vozu společnosti VW. U konceptu s pohonem 

všech kol se uvádí zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 s a omezení maximální rychlosti na 

180 km/h. Po srovnání s Modelem 3, lze říct, že nejvýkonnější verze ID. Vizzion zdaleka 

nedosahuje ani zrychlení, ani maximální rychlosti, uvedených Teslou. Je potřeba zdůraznit, že 

se jedná pouze o koncepční vůz. U výrobního modelu tyto hodnoty nemusí být totožné, 

většinou bývají o něco nižší. [66], [133], [134] 

Model 3 verze Performance je vybaven systémem pohonu všech kol, které zajišťují dva 

nezávislé elektromotory. Maximální dojezd na jedno nabití dosahuje 530 km dle standardu 

WLTP a za 30 minut lze získat energii na 270 km. Dojezd základní verze je o něco nižší – 

409 km dle standardu WLTP. Maximální dojezd konceptu ID. Vizzion, ve verzi se dvěma 

elektrickými motory, je až 665 km. Tato hodnota zdaleka převyšuje dojezd nabízený Teslou. 

Lze tak říci, že Volkswagen se zaměřuje spíše na jízdní dosah než na výkon vozu, a proto 

i samotný koncepční vůz bude orientován na jinou kategorii řidičů. [66], [133], [134] 

Cena Tesly verze Performance se pohybuje kolem 1,7 milionu korun. Cena základní verze je 

1,3 milionu korun. Cena ID. Crozz zatím není známá z důvodu, že se jedná pouze 

o koncepční vůz, avšak Volkswagen se snaží nabízet své vozy v rozumné cenové relaci, tudíž 

se nepředpokládá žádná obrovská částka. [133], [134] 

Obr.  30 Design vozu Tesla Model 3 [135] 
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7 BUDOUCÍ VÝVOJ 

Koncern Volkswagen se zavázal do roku 2050 dosáhnout 𝐶𝑂2 neutrality. Hlavním výchozím 

bodem pro splnění této vize se stal vývoj modulární platformy pro elektromobily.  

Hlavním cílem koncernu Volkswagen je stát se lídrem na trhu v oblasti elektrické mobility. 

Do konce roku 2024 proto investuje 33 miliard eur do elektrifikace produktů, nabízených 

v rámci koncernu. Do roku 2029 Volkswagen plánuje uvést na trh až 75 modelů čistě 

elektrických a prodat až 26 miliónů elektromobilů, z nichž asi 20 miliónů bude postavených 

na bázi MEB. [47] 

Od roku 2021 společnost očekává roční výrobu až 330 000 elektrických vozidel v závodě ve 

Zwickau. To z něho udělá největší a nejefektivnější závod zabývající se výrobou elektrických 

vozidel v Evropě. [136] 

Plánuje se taktéž závod v Salzgitteru na výrobu bateriových článků s kapacitou 16 GWh, 

jehož výstavba by měla začít od roku 2021 [136].  

Volkswagen, spolu se svými partnery, buduje síť nabíjecích stanic, kterých se do roku 2025 

plánuje nainstalovat až 36 000, z nichž 11 000 budou tvořit vlastní nabíjecí stanice značky 

Volkswagen [136].  

Frank Blome – vedoucí obchodní jednotky Battery Cell uvádí, že koncern neustále pracuje na 

vylepšení dojezdu a doby nabíjení elektromobilů. Zejména očekává, od roku 2024, výrazné 

zkrácení doby nabíjení a zvýšení energetického obsahu baterie, a to z důvodu použití 

křemíkových anod a polovodičových baterií. [30] 

Použití modulární platformy tak zapříčiní radikální změnu v technologii elektrických vozidel 

a infrastruktury. Platforma MEB by tak mohla přinést zásadní zvrat, jaký automobilový 

průmysl již dlouhou dobu nezažil.  
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této bakalářské práce byla analýza možností modulární platformy pro 

elektromobily společnosti Volkswagen. Tato analýza byla uskutečněna ve třech sférách: 

v rámci značky Volkswagen, koncernu Volkswagen a nabídky konkurenčním výrobcům 

vozidel.  

Pouze značka Volkswagen představila deset konceptů na bázi MEB v sedmi různých 

kategoriích, z nichž tři kategorie již obsahují produkční verzi uvedených konceptů. Další 

výrobci skupiny Volkswagen, jako jsou SEAT, Škoda, Audi a Cupra, také uvedli na trh 

koncepční vozy se základem v podobě platformy MEB. Tyto skutečnosti poukazují na 

opravdu široké spektrum využití platformy, nejen v rámci jedné značky, ale i její použitelnost 

napříč různými výrobci bez omezení nebo jakéhokoliv narušení identity automobilky.  

Z důvodu vize Volkswagenu o rozšíření elektromobility a snížení investic na vývoj a výrobu 

elektrických vozidel je také velmi podstatná kooperace s konkurenčními výrobci vozidel. 

Partnerství s výrobci mimo koncern Volkswagen bylo náplní páté kapitoly.   

Obecně lze říci, že platforma MEB přináší nejenom inovativní technologie ve výrobě 

elektrických vozidel, ale i nesčetné úspory, jež jsou způsobené možnostmi využití, které se 

následně odrážejí na výsledné ceně vozů. Tento faktor je v dnešní společnosti rozhodující, 

a to dává platformě MEB šanci k úspěchu.  

Modulární platforma dává také šanci zajímavým modelům vozidel o menších objemech 

výroby, jelikož při jejím použití není potřeba vysokých počátečních investic. Volkswagen 

tímto způsobem může podporovat startupové podniky, se kterými sdílí stejnou vizi o rozšíření 

elektromobility.  

Důležité je také budování infrastruktury pro nabíjení a řešení problémů, které elektrická 

mobilita přináší. I v tomto ohledu se společnost snaží dosáhnout pokroků. Ať už se jedná 

o ID. Charger, vlastní mobilní rychlonabíjecí stanici, investici do společnosti Ionity, recyklaci 

materiálů nebo využití obnovitelné energie při výrobě jak bateriových článků, tak i samotných 

vozů. Jsou to klíčové předpoklady k úspěchu elektrického pohonu a je nutné se nimi zaobírat. 

Za předpokladu využití obnovitelné energie by mohly elektrické vozy na bázi MEB být 

skutečným přínosem k vylepšení reputace Volkswagenu po skandálu při podvádění 

u emisních testů. Platforma MEB by mohla být rozhodujícím faktorem při plnění vizí 

koncernu Volkswagen, stát se lídrem na trhu v oblasti elektrické mobility a dokázat překonat 

překážky, bránící rozvoji tohoto typu pohonu. Nicméně je velmi důležité, aby Volkswagen 

opravdu dostál slibu, jakým je dosažení 𝐶𝑂2  neutrality, který by skutečný lídr v oblasti 

elektromobility měl splňovat.   

MEB je pro Volkswagen jeden z nejdůležitějších projektů v celé historii společnosti. Jedná se 

o technologický milník, který se podobá přechodu z Brouka na Golf. S MEB by koncern 

Volkswagen mohl způsobit průlom elektrické mobility a zpřístupnit spoustu modelů 

elektrických vozidel pro masové spotřebitele za přijatelnou pořizovací cenu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AC  Alternating current 

ACC  Adaptive cruise control 

AR  Augmented reality 

CCS  Combined Charging System 

CMF   Common Module Family 

CNG  Compressed natural gas 

DC  Direct current 

EPA  Environmental Protection Agency 

EV  Electric Vehicles 

GM  General Motors 

GT  Grand Touring 

HPC  High Power Charging 

ID  Intelligent design / identity 

IGBT  Insulated Gate Bipolar Transistor 

MEB  Modularer E-Antriebs-Baukasten 

MQB  Modularer Querbaukasten 

NEDC  New European Driving Cycle 

SUV  Sport utility vehicle 

VUT  Vysoké učení technické v Brně 

VW  Volkswagen 

WLTP  Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure 

 


