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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi akumulace elektrické energie pomocí 

elektrických vozidel a jejich využití k regulačním potřebám elektrické sítě. V úvodu této práce je 

popsán současný stav elektromobility ve světě spolu s popisem situace v České republice. Dále 

jsou v úvodní části shrnuty hlavní výhody a nevýhody širokého nasazení elektrických vozidel 

v dopravě. V druhé části diplomové práce je provedeno rozdělení vozidel do tří hlavních skupin. 

V třetí části diplomové práce jsou uvedeny používané systémy na akumulaci a generaci energie 

ve vozidlech. V této části práce jsou jednotlivé parametry akumulačních systémů přehledně 

porovnány. Další kapitola obsahuje seznam dnešních bateriových elektrických vozidel s jejich 

důležitými technickými parametry. Pátá kapitola shrnuje možnosti využití elektromobilů pro 

potřeby elektrické sítě při využití systému Vehicle-to-grid. Podrobněji jsou v této kapitole 

rozebrány podpůrné služby elektrické sítě v České republice. V poslední části této diplomové 

práce je vypočten ekonomický potenciál elektrických vozidel při poskytování služeb primární a 

sekundární regulace.   

KLÍČOVÁ SLOVA:  elektromobilita; elektrická vozidla; systémy pro akumulaci elektrické 

energie; systémy pro generaci elektrické energie; baterie; 

vehicle-to-grid; podpůrné služby   
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ABSTRACT 

This master´s thesis deals with possibilities of accumulation electric energy with the electric 

vehicles and their use for electric grid regulation services. In the introduction of this thesis is 

characterized the current world-wide state of electromobility, including the Czech Republic. 

Furthermore are summarized main advantages and disadvantages of the expanded involvement of 

the electric vehicles in the traffic. In the second part if this Master´s thesis the vehicles are 

divided into three main groups. The third part of the thesis describes the energy storage and 

generation units used in vehicles. In this part of the script are each of the energy storage 

parameters compared. The other chapter includes the list of current battery electric vehicles with 

all their important technical parameters. The fifth chapter summarizes the possibilities of the use 

of electric vehicles in the Vehicle-to-grid system. This chapter also discusses in detail the 

ancillary services of the electric grid in the Czech Republic. In the last part of this Master´s thesis 

there is calculated an economical potential of electric vehicles providing the primary and 

secondary regulation. 

KEY WORDS:  electromobility; electric vehicles, energy storage unit; energy 

generation unit; battery; vehicle-to-grid; ancillary services 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
AEV ................. All Electric Vehicle – Plně elektrické vozidlo 

AFC ................. Alcaline Fuel Cells – Alkalické palivové články 

BEV ................. Battery Electric Vehicle – Bateriové elektrické vozidlo 

DMFC .............. Direct Methanol Fuel Cells – Palivový článek s přímým metanolem 

EDLC ............... Electric Doble-Layer Capacitor – Elektrický dvouvrstvý kondenzátor 

EIA .................. Energy Information Administration  

EM ................... Electric Motor - Elektrický motor 

ENTSO-E ........ European Network of Transmission System Operators for Eletricity  

EPA ................. Enviromental Protection Agency 

EREV ............... Extended Eange Electric Vehicle – Elektrická vozidla s prodlouženým dojezdem 

EV .................... Electric Vehicle - Elektrické vozidlo 

EVI .................. Electric Vehicles Initiative 

FCEV ............... Fuel-Cell Electric vehicle - Elektrické vozidlo s palivovými články 

FVČ ................. Fotovoltaické články 

HEV ................. Hybrid Electric Vehicle – Hybridní elektrické vozidlo 

HF .................... Hybridizační faktor 

ICEV ................ Internal Combustion Engine Vehicle – Vozidlo se spalovacím motorem 

IEA .................. International Energy Agency 

IEC ................... International Electrotechnical Commision 

IM .................... Indukční motor 

LCA ................. Life Cycle Assessment 

LLNL ............... Lawrence Livermore National Laboratory 

MCFC .............. Molten Carbonate Fuel Cells – Palivové články s roztavenými uhličitany 

NEDC .............. New European Driving Cycle 

PAFC ............... Phosphoric Acid Fuel Cells – Palivové články s kyselinou fosforečnou 

PČ .................... Palivový článek 

PEFC ............... Proton Acid Fuel Cells – Palivové články s tuhými polymery 

PpS ................... Podpůrné služby 

PPS .................. Provozovatel přenosové soustavy 

SAEE ............... Systém pro akumulaci elektrické energie 

SM ................... Spalovací motor 

SMPM ............. Synchronní motor s permanentními magnety 
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SMVR .............. Synchronní motor s vinutým rotorem 

SOFC ............... Solid Oxide Fuel Cells – Palivové články s tuhými oxidy 

SZO ................. Světová zdravotnická organizace 

TEG ................. Thermoelectric generator – Termoelektrický generátor 

UC ................... Ultrakondenzátor 

V2G ................. Vehicle to grid 

WTT ................ Well To Tank 

WTW ............... Well To Wheel 

ZEBRA ............ Zero Emissions Batteries Reserch activity 
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1 ÚVOD 
Rostoucí obavy ze znečišťování životního prostředí, které je spjato s klimatickými změnami, 

neustále zpřísňující se emisní normy pro automobily a dlouhodobý růst cen pohonných hmot, ale 

i samotný fakt toho, že dříve či později se fosilní paliva vyčerpají, postupně zrychlují vývoj 

udržitelné a čisté dopravy budoucnosti.  

 Velice rychlý vývoj technologií výkonové elektroniky dopomohl k energeticky efektivním 

elektrickým vozidlům (EV), které jsou považovány za nadějnou a udržitelnou alternativu pro 

budoucí způsoby dopravy. EV mohou značnou mírou pomoci snížit globální produkci 

skleníkových plynů a jejich nasazení, nejen že umožňuje čistější a klidnější dopravu, ale také 

výrazně snižuje provozní náklady ve srovnání s klasickými automobily. EV a hybridní elektrická 

vozidla (HEV) však v současné době čelí mnoha výzvám. Za největší z nich je považována 

vysoká cena baterií, která podle výsledků analytické zprávy [1] dosahuje až 45,3% z celkových 

nákladů EV. K dalším výzvám EV patří zefektivnění jejich provozu. 

 EV a především vozidla nabíjená z elektrické sítě požadují určitou energetickou kapacitu pro 

své nabíjení. Tento požadavek představuje novou zátěž pro současnou elektrickou síť. Pokud by 

většina spotřebované energie v dopravě byla nyní přesunuta z běžného spalovacího motoru na 

elektrické nabíjecí stanice, tak by bez řízeného nabíjení došlo k ohromnému zvýšení spotřeby 

elektrické energie a především ke zvýšení výkonových špiček v diagramu zatížení. V uplynulých 

letech také mnoho zemí investuje značné množství kapitálu pro zvýšení podílu obnovitelných 

zdrojů v energetickém mixu a to jak z ekologických důvodů, tak i pro snížení závislosti na 

fosilních palivech. Tyto kroky vedou k velkým výkonovým výkyvům v denním diagramu 

zatížení. To vše má za následek zvýšení nároků na řízení elektrické sítě. V současné době totiž 

není v elektrické síti mnoho akumulační kapacity, výroba se tedy musí přesně shodovat se 

spotřebou. V opačném případě dochází k frekvenční nestabilitě. 

 Proto lze v EV z pohledu provozovatele elektrické sítě vidět i další možnosti využití. I když 

je primárním účelem automobilu přeprava osob nebo nákladu z místa A do místa B, z dopravních 

průzkumů vyplývá, že jsou tyto automobily v provozu 4-5% času dne a nejméně 90% osobních 

automobilů je v průběhu dopravních špiček nevyužíváno (jsou na parkovištích nebo 

v garáži) [2][3]. Tyto čísla evokují myšlenky k využití EV a zejména jejich energii v bateriích pro 

potřeby elektrické sítě. V současné době se toto využití souhrnně označuje jako V2G a tomuto 

systému se věnuje i velká část této diplomové práce. Z předběžných studií, ekonomických i 

technických analýz vyplývá, že EV a zejména flotily EV mohou být efektivně využívány pro 

regulační účely elektrické sítě, a to s benefity pro obě strany této spolupráce.  
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1.1 Současný stav elektromobility  

I když se pro dopravu používaly EV již před více než 100 lety, postupem času byly z osobní 

dopravy zcela vytlačeny automobily se spalovacím motorem využívající ropu. Na trhu se krátce 

EV objevila na začátku 20. století a později znovu na začátku 90. let. V posledních letech se však 

EV postupně prosazují na automobilovém trhu. Toto obnovení zájmu o EV je označováno za 

3.   věk EV a jeho začátek je přisuzován první masivní výrobě EV v roce 2010 [4]. Pro trh s EV 

je důležité, že se mnoho vlád po celém světě snaží stanovit jasné cíle pro nasazení elektromobilů 

v dopravě. K rychlému technologickému vývoji přispívají i automobiloví výrobci, kteří se snaží 

dodržovat stále se zpřísňující emisní nařízení, a také se snaží zmírnit rizika vyplývající z kolísání 

cen ropy. Zásluhou výzkumu a vývoje v tomto odvětví se podařilo snížit cenu baterií pro EV 

oproti roku 2008 o více než polovinu [5].  

 

Obr. 1 Kumulativní počet prodaných EV podle automobilového výrobce[6]. 

Obr. 2 Kumulativní počet prodaných EV v jednotlivých státech [6]. 
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To vše vede ke zvýšení počtu prodaných EV na automobilovém trhu. Na začátku roku 2014 

překročil počet EV hranici 400 000 ks [6]. Do roku 2020 je cílem EVI dosáhnout 2% z celkového 

trhu, což představuje 20 milionů EV na silnicích. Po světě jsou budovány rozsáhlé sítě veřejných 

nabíjecích stanic a jejich celkový počet na začátku roku 2014 překračuje 64 tisíc [5] [16]. 

Nedávno zveřejněný záměr Evropské komise stanovuje počty nabíjecích stanic v jednotlivých 

členských státech Evropské unie a počítá s jejich zpřístupněním pro širokou veřejnost [7]. 

V konvenčních vozidlech jsou ropné produkty (jako benzín, diesel) používány jako hlavní 

energický zdroj a přes motor s vnitřním spalovacím cyklem je tato chemická energie přeměněna 

na mechanickou. Nicméně ropné produkty jsou neobnovitelným zdrojem energie a je 

odhadováno, že při současném množství spotřeby budou zásoby ropy vyčerpány během 

následujících desítek let [8]. Užití ropných produktů také zvyšuje obavy ze znečišťování 

životního prostředí a následujících klimatických změn. Podle databáze EIA je oblast dopravy 

největším producentem skleníkových plynů (Obr. 4) a je to také oblast s vysokou a neustále se 

zvyšující koncovou spotřebou energie (Obr. 3). Vzhledem k této situaci je potřeba, aby současné i 

budoucí dopravní prostředky splnili požadavek na mobilitu s co nejnižší spotřebou primární 

energie a minimálním dopadem na životní prostředí. Ve snaze splnit tento požadavek se 

v současném automobilovém průmyslu snaží zvýšit energetickou účinnost a spolehlivost vozidel 

společně s jejich nulovými nebo minimalizovanými emisemi. To vše za pomocí aplikace nových 

koncepcí a inovací v dopravních systémech. Mezi nejperspektivnější inovace v současné době 

patří nahrazení spalovacích motorů elektrickým motorem, a to buď částečně nebo úplně.  

Obr. 4 Emise CO2 pro jednotlivé sektory [10]. 

Obr. 3 Spotřeba energie pro jednotlivé sektory [10]. 
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Dnes také můžeme pozorovat zvýšený zájem široké veřejnosti o elektrifikaci dopravy. O 

tuto pozornost se postarali samotní výrobci automobilů, které EV postupně uvádějí na trh. Na 

přelomu roku 2010-2011 byl na trh uveden jeden z prvních sériově vyráběných elektromobilů 

Nissan Leaf, který je srovnatelný s jakýmkoliv jiným pětidveřovým hatchbackem se spalovacím 

motorem. Neméně významnou roli v současném automobilovém trhu můžeme připisovat nové 

vzniklé americké automobilce Tesla Motors, která v současné době uvedla svůj druhý model 

Tesla Model S, s dojezdem na jedno nabití až 502 km
1
 [11]. Dalším milníkem je prodej BMW i3, 

které je prvním sériovým elektromobilem německé automobilky BMW. Postupně však i ostatní 

automobiloví výrobci uvádí své EV a tak jsou tyto události předzvěstí nově nastupujícího trendu 

elektromobilismu.  

1.2 Elektromobilita v České republice 

V ČR je nyní v provozu přibližně 350 elektromobilů a počet těchto vozidel roste. Starší 

generace elektromobilů Peugeot 106 a Parter, Citroen Saxo a Berlingo, VW Golf City Stormer, 

byla již početně překonána novou generací elektromobilů jako je Citroen C-Zero, Peugeot iOn a 

Mitsubishi MiEV (celkem přes 150 elektromobilů) [13]. 

V roce 2013 se již do prodeje dostala nová generace elektromobilu Nissan Leaf 

(počet  prodaných vozů 4) a první majitelé v září tohoto roku 2013 obdrželi elektromobily 

Tesla Model S (31 prodaných vozů k dubnu 2014). Dále jsou na českém trhu s EV firmy 

zabývající se profesionální přestavbou konvenčních vozidel na EV, např. firma EVC [13]. 

V současné době se síť nabíjecích stanic pro elektromobily v České republice neustále 

rozvíjí. Hlavními hráči v tomto odvětví jsou energetické společnosti PRE a ČEZ. PRE provozuje 

29 nabíjecích stanic na 17 místech v Praze nebo v jejím blízkém okolí [14]. ČEZ provozuje 34 

nabíjecích stanic po celé republice a do konce roku 2015 má v plánu jejich počet rozšířit na 

100 [15]. Poslední distributor elektrické energie E-ON v současné době provozuje 5 veřejných 

nabíjecích stanic a 7 soukromých a v dalších letech má v plánu postavit 5-10 dalších. Mimo tyto 

veřejné nabíjecí stanice poskytované distribučními společnostmi existuje i síť veřejných 

nabíjecích míst provozovaných soukromými osobami. Celková mapa veřejných nabíjecích stanic 

je vidět na Obr. 6. Dále distribuční společnosti podporují majitele EV speciálními tarify pro 

nabíjení. Naopak z hlediska státní podpory pro EV v současné době existuje pouze jediná 

legislativní výhoda. Tu mohou využít podnikatelé, kteří jsou osvobozeni od platby silniční daně.  

                                                 

1
 V běžném provozu se podařilo urazit vzdálenost až 625 km [11] 

Obr. 5 Elektromobily Tesla Model S (vlevo) a Nissan Leaf (vpravo) [11] [12]. 



1 ÚVOD 

 

17 

Obr. 6 Mapa veřejných nabíjecích stanic v ČR [17]. 

Při pohledu na velice rychle rostoucí prodeje elektromobilů v zahraničí (např. Německo, 

Francie, USA a Japonsko viz. Obr. 2), lze do budoucna předpokládat obdobný růst i v České 

republice. Na trhu v současné době panuje určitá nervozita, která je ovšem při nástupu nové 

generace výrobků běžná.  

 

 

1.3 Výhody a nevýhody elektrických vozidel 

V následující části jsou uvedeny hlavní výhody a nevýhody EV, a to především z pohledu 

jejich širokého nasazení v automobilové dopravě.  

1.3.1 Snížení spotřeby primární energie 

Neustále rostoucí světová populace i růst HDP vede ke zvyšování poptávky po primárních 

zdrojích energie. Podle IEA se světová spotřeba energie zvedne v roce 2025 o 50% oproti 

spotřebě v roce 2005, to odpovídá 175 milionům TWh. Největší zásluhu na tomto růstu mají 

země mimo OECD. Ropa v nejbližší budoucnosti zůstane základním prostředkem pro splnění této 

poptávky po primární energii, avšak plyn a obnovitelná energie svůj podíl v budoucnu zvýší [18].  

Hlavním důvodem pro snížení spotřeby je evropská závislost na dodávce zdrojů primární 

energie. V EU je 73% ropy (a asi 30% z celkové spotřeby primární energie) spotřebováváno 

v dopravním sektoru [19]. Dnes jsou spalovací motory zcela závislé na užívání fosilních paliv, 

což urychluje vyčerpání těchto neobnovitelných zdrojů a následně generuje ekonomické a 

geopolitické obavy. Zavedení biopaliv a přírodních plynů má jistě svou roli ve snížení této 

závislosti, ale tato role není nijak zásadní. Vzhledem k tomu má přechod k elektrickému zdroji 

v dopravním odvětví větší potenciál. Elektřinu lze totiž generovat z mnoha odlišných primárních 

zdrojů energie včetně těch obnovitelných. 
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V následující Tab. 1 je porovnána spotřeba energie EV a konvenčního vozidla se spalovacím 

motorem. Je třeba mít na paměti i to, že v Evropě vyráběná konvenční vozidla patří k těm 

nejúspornějším na světě a jejich účinnost může dosahovat až 45%, tato účinnost se mění 

v závislosti na rychlosti a zátěži. Ze surové ropy se extrahují pohonné hmoty s účinností 

88%-92%. Při zahrnutí skutečného jízdního charakteru a typické účinnosti mechanických 

převodů okolo 90% je well-to-wheel účinnost konvenčních automobilů 16 až 23%. Výsledná 

spotřeba primární energie se tedy pohybuje mezi 520 až 750 Wh/km [20]. 

 

U EV dosahuje špičková účinnost elektrického motoru 95% za definovaného výkonu a 

točivého momentu [22]. V extrémních případech může klesnout pod 60%, ale pro velký rozsah 

výkonu a točivého momentu průměrná účinnost neklesne pod 90%. Další jednotlivé dílčí 

účinnosti elektrických komponent jsou uvedeny v Tab. 1. Průměrná účinnost výroby elektrické 

energie ve většině států EU je 45% a přenos elektrické energie dosahuje až 93%. Celkově 

účinnost well-to-wheel vychází na 23 až 26%, to odpovídá spotřebě primární energie 457 až 492 

Wh/km [20].  

Přechod k obnovitelným zdrojům a elektrifikování dopravy se jednoznačně jeví jako 

nejvýhodnější způsob snížení antropogenních dopadů na životní prostředí stejně jako snížení 

závislosti na ropě. Jednou z největších výhod EV je svoboda produkce elektřiny z mnoha různých 

energetických zdrojů.  

Well-to-wheel analýza však nezahrnuje celý životní cyklus vozidla. Ten může být rozdělen 

do 4 hlavních částí: výroba vozidla od těžby vzácných kovů po dodání hotového produktu, 

výroba paliva nebo elektřiny k provozu vozidla, dopady používání vozidla a nakonec likvidace 

vozidla na konci jeho životnosti. Tímto se zabývá analýza posouzení životního cyklu LCA.  

1.3.2 Snížení emise skleníkových plynů  

Emise vozidel přispívají ke zvyšování koncentrace plynů, které způsobují klimatické změny. 

Nejvýznamnějšími plyny, které souvisejí se silniční dopravou, jsou oxid uhličitý (CO2) a metan 

(CH4). V Evropské unii dopravní sektor produkuje přes 26% všech skleníkových plynů, které 

způsobuje lidská činnost. Jedná se pouze o 4% z celkových skleníkových plynů v atmosféře, ale 

Tab. 1 Evoluce spotřeby primární energie elektrických vozidel a srovnání s konvenčním typem 

vozidla. (Energie potřebná k pohybu ideálního středně velkého vozidla v NEDC) [20]. 

Výroba 

el.energie

Přenos 

el.energie

Střídač 

AC/DC

Nabíjení 

baterie 

(pomalé 

nabíjení)

Výkonová 

elektronika 

(AC/DC;DC-

AC)

Motor to 

Wheel 

(NEDC)

1998 

Dojezd 

20km

0,39 0,88 0,85 0,7 0,85 0,65-0,7 120 987-1064 
-7% 

Rekuperace

2008 

Dojezd 

150km

0,45 0,93 0,9 0,9 0,9 0,8-0,86 120 457-492
-15% 

Rekuperace

2008 

Dojezd 

150km

Pouze z 

obnovitelných 

zdrojů

0,93 0,95 0,9 0,9 0,8-0,86 120 205-221
-15% 

Rekuperace

2008 

Dojezd 

600km

120 522-750
-10% micro-

mild hybrid

PoznámkaRok

WTW účinnost konvenčního automobilu se spalovacím motorem:              0,16-

0,23

Účinnost

Spotřeba elektrické 

energie středně 

velkého vozidla 

(Wh/km)

Celková 

spotřeba 

primární energie 

(Wh/km)
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jelikož se příroda nedokáže přizpůsobit rychlým změnám, které za posledních 100 let způsobila 

lidská činnost, dochází v atmosféře k jejich kumulaci. Neustále rostoucí počet automobilů činí 

dopravní odvětví nejrychleji rostoucí zdrojem skleníkových plynů. Z celkové dopravy připadá na 

provoz silničních vozidel přes 85% emisí CO2. Existuje zde tedy velký potenciál pro snížení 

emisí skleníkových plynů [23]. 

Rozdíl mezi konvenční dopravou založenou na vnitřním spalovacím cyklu a bateriovými EV 

(BEV) je shrnut v následující Tab. 2. S přihlédnutím na současné zvyšování podílu obnovitelných 

zdrojů v energetickém mixu můžeme říci, že zavedení EV v dopravě může vést k značnému 

snížení CO2 emisí. 

Snížení emisí samozřejmě nebude ve všech zemích stejné. Například v zemi, kde je většina 

elektřiny vyráběna spalováním uhlí, emise se zavedením EV klesnou jen minimálně a naopak 

největší redukce emisí lze dosáhnout využíváním obnovitelných zdrojů. 

 

Abychom podrobně popsali dopady vozidel na životní prostředí, je potřeba zohlednit jejich 

úplný životní cyklus. BEV napájené větrnou, vodní, nukleární nebo sluneční energií mají velice 

nízký skleníkový efekt, neboť zde nevznikají emise spojené s výrobou elektřiny. Nízké emise 

v porovnání s konvenčními vozidly mají také BEV zásobené elektřinou vyrobenou pomocí 

energetického mixu EU a zemního plynů. V extrémním případě, kdy je BEV napájeno pouze 

elektřinou z ropy nebo uhlí, je zátěž na životní prostředí srovnatelná s dieslovými automobily. 

Jelikož úspory na palivu snižují celkovou emisní zátěž a především nízké WTW emise BEV, 

největším zdrojem emisí CO2 se tak stává výroba komponent v celkovém životním cyklu BEV. 

Různé zdroje však interpretují rozdílné informace o emisích při výrobě baterií pro BEV [19]. 

1.3.3 Redukce škodlivých emisí  

 Silniční doprava je hlavním zdrojem mnoha škodlivých emisí včetně benzenu, 

1,3-butadienu, oxidu uhelnatého (CO), oxidu dusíku (NOx) a pevných částic. V městských 

oblastech tak ke snížení kvality ovzduší významně přispívá silniční doprava. V současné době 

roste množství důkazů spojující znečisťující látky z vozidel se závažnými zdravotními účinky, 

jako jsou respirační a kardiopulmonální onemocnění a rakovina plic. Podle Světové zdravotní 

organizace (SZO) emise z automobilů způsobují více úmrtí než silniční nehody. Je však potřeba 

dodat, že v posledním desetiletí došlo v Evropě k výraznému zlepšení kvality ovzduší zásluhou 

snížení emisí z konvenčních vozidel. Odhaduje se, že toto snížení způsobilo 95% zlepšení 

ovzduší v porovnání se situací před 20 lety. Zvyšující se podíl EV na silnicích tedy 

z dlouhodobého hlediska přispěje ke snižování nepříznivých zdravotních účinků, které jsou 

způsobovány spalováním uhlovodíku v konvenčních vozidlech. Některé emise např. z tření 

Weel to Tank (Baterie) Tank (Baterie) to Wheels Celkové CO2 Emise

Konvenční ICE vozidlo 23 120 143

Biopaliva 17-28 97-135 114-163

BEV  (EU-27mix 2010) 67-84 0 67-84

BEV (Pouze uhelné elektrárny) 126-155 0 126-155

BEV (Pouze obnovitelné zdroje) 0-4 0 0,4

CO2 (g/km)

Tab. 2 Srovnání WTW CO2 emisí pro konvenční vozidlo s ICE, pro ICE spalující 

biopaliva a EV v závislosti na energetickém mixu [24]. 
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pneumatiky s vozovkou však zůstávají a je potřeba zjistit, zda se vzhledem k jízdnímu charakteru 

EV se naopak nezvyšují [19]. 

Silniční doprava také přispívá k vysoké hladině hluku ve městech, která obvykle překračuje 

doporučení SZO a způsobuje tak zdravotní komplikace. Hladina hluku EV je omezena pouze 

valivým odporem a odporem vzduchu [24]. 

1.3.4 Dojezd a rychlost 

Středně velké BEV je pro použití v městské dopravě navrženo tak, aby mohlo být 

provozováno po většinu dne na jedno nabití. V kontrastu s delší jízdou po dálnici anebo při 

udržování vyšší rychlosti nemusí kapacita baterie dostačovat k dokončení cesty nebo k celodenní 

jízdě na jedno nabití. Vzhledem k těmto omezením, vysokým pořizovacím nákladům, vyšší 

hmotnosti vozidla a vyšší době nabíjení tak zůstanou vozidla založena na spalovacím motoru 

nezbytná až do doby, kdy bude dostupná další generace EV s pokročilejší technologií baterií a 

nabíjení. K pokrytí celého spektra potřeb mobility, ať už se jedná o vozidla s plně, středně nebo 

mikro hybridním pohonem, je nutné použít kapalná a plynná fosilní paliva s vysokou hustotou 

energie i v následujícím středně dlouhém časovém horizontu. Ve stejné době však bude 

pokračovat hybridizace vozidel v širokém měřítku [19]. 

Je však nutné uvést, že více než 90% potřeb mobility v evropských městech lze splnit čistě 

pomocí středně velkých elektromobilů. Průměrný počet kilometrů je totiž téměř vždy nižší než 

100 km za den, a to v nízké rychlosti. Dojezd a rychlost tedy není až tak velkým limitujícím 

faktorem, pokud se jedná o městskou dopravu. Jelikož je průměrná doba parkování vozidla 20-22 

hodin za den, může se vozidlo nabíjet nízkým výkonem (2-6 kW nabíjecí výkon), a tak je zde 

možnost uspokojit dopravní potřeby velkého procenta obyvatel [24]. 

1.3.5 Cena technologii a omezenost vzácných materiálů 

Cena a dostupnost baterií je považována za hlavní limitující faktor pro velký rozmach EV na 

světových trzích. U nejpoužívanějších lithium-ion baterií, je odhadováno, že jejich prodejní cena 

může klesnout pod přijatelnou cenu 5500 Kč/kWh v středně dlouhém horizontu [5]. U těchto 

baterií přetrvávají obavy z hlediska jejich dlouhodobého výkonu za extrémního horka, chladu, 

vlhkosti a vibrací, tedy za podmínek, které musí automobily vydržet na denní bázi (pokud nejsou 

zavedeny vhodné ochranné opatření). Například životnost těchto baterií klesá na polovinu 

s každým zvýšením teploty o 10 ⁰C. Je tedy nutná složitá a nákladná regulace teploty, včetně 

nuceného chlazení vzduchem nebo kapalinou celého bateriového bloku [25]. 

Již před několika lety ukázaly výzkumy, že výroba baterií a především evropská produkce 

baterií není dostatečná k zajištění rostoucí poptávky automobilového průmyslu. I přes snahy o 

zrychlení vybudování vlastních bateriových továren v Evropě vzrůstají obavy ze závislosti na 

dovozu [25]. 

Další nejistotou je dostupnost spolehlivých a diverzifikovaných dodávek surovin, jako je 

např. měď, vzácné zeminy pro permanentní magnety. Zatímco na úrovni výzkumu nových 

materiálů pro EM jsou již sledovány alternativy k NdFeB
1
 průmyslově využitelné budou až v 

následujících 10 letech (za předpokladu využití synchronního motoru s permanentními magnety). 

Fakt přesunu z omezeného množství ropy na možná ještě více omezený zdroj vzácných zemin by 

                                                 

1
 Neodymový magnet s nejlepším poměrem cena výkon. 
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měl vést k urychlenému vývoji alternativních a vysoce efektivních motorů. Stejně jako v případě 

baterií je tak potřeba produkce levných, efektivních a kompaktních motorů [25]. 

Problematika baterií, motorů a nedostatek důležitých materiálu mohou vážně ohrozit 

rozsáhlé zavedení EV a tak trochu zmenšují obrovské ekonomické a environmentální výhody, 

které EV mohou poskytnout.  
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2 ROZDĚLENÍ VOZIDEL A CHARAKTERIZACE 

ELEKTRICKÝCH VOZIDEL 
Současná automobilová vozidla můžeme rozdělit do tří hlavních skupin: vozidla se 

spalovacím motorem (ICEV), hybridní elektrická vozidla (HEV) a plně elektrická vozidla (AEV) 

Veškeré další typy vozidel můžeme dále zařadit do těchto tří hlavních skupin (viz. Obr. 7).  

Rozdíly mezi těmito třemi hlavními skupinami vozidel můžeme popsat hybridizačním 

faktorem (HF), který vypočítáme podle vztahu č.1, kde je výkon elektrického motoru PEM dělen 

celkovým výkonem vozidla. Ten se rovná součtu výkonu elektrického motoru (EM) PEM a 

výkonu spalovacího motoru (SM) PICE. Za předpokladu, že vozidlo nemá další pomocný zdroj 

energie, mohou být HEV rozděleny do skupiny středně hybridních vozidel (mild-HEV) a plně 

hybridních vozidel (full-HEV) 

 

 
   

   
        

 
(1) 

 

V současné době jsou dva způsoby jak zařadit EM do automobilu se SM. Jedním je sdílení 

stejné hřídele EM a SM, v druhém je výkon oddělen. Rozdíly v úspoře paliva pro jednotlivé 

úrovně hybridizace vozidla jsou zde zřejmé. Úspora paliva roste s postupným růstem podílu EM, 

což můžeme vidět v Tab. 3. V této tabulce je použit přepočet dle EPA, který je dále přepočítán 

z MPG na v Evropě používanou jednotku spotřeby paliva l/100km. Konstanta pro přepočet 

spotřeby pro elektrický mód a PHEV je určena z předpokladu, že 33,7 kWh elektrické energie je 

energeticky totožných s jedním galonem ropného paliva [26][30].  

Obr. 7 Rozdělení vozidel. 

Obr. 8 Procentuální využití baterií pro jednotlivé typy vozidel [28]. 
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Obr. 9 Typické energetické toky v konvenčním vozidle se spalovacím motorem [26]. 
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2.1  Vozidla se spalovacím motorem  

Základním prvkem ICEV je SM, mechanický tepelný stroj, ve kterém je chemická energie 

paliva přeměněna na energii tepelnou a kinetickou, která následně pohání vozidlo. Typické 

energetické toky v automobilu se spalovacím motorem můžeme vidět na Obr. 9. Obecně platí, že 

automobily se spalovacím motorem ztrácí většinu energie svého paliva třením pohybujících se 

částí a tepelnými ztrátami. 

Tab. 3Příklady vypočteného HF pro různé typy vozidel [26]. 

Hybridní mód Elektrický mód

 BMW ActiveHybrid 7 2012  11/335 0,03 11,76 -

Lexus LS 600h L 2012 36/322 0,11 11,76 -

Honda Insight 2012 10/82 0,12 5,60 -

Porsche Panamera S Hybrid 2012 35/280 0,12 9,41 -

Ford Fusion Hybrid 2012 29/144 0,2 6,03 -

Honda Civic Hybrid 2012 17/80 0,21 5,35 -

Toyota Prius 2012 26/99 0,27 4,70 -

Toyota Prius Plug in Hybrid 2012 26/99 0,27 4,70 2,48

Toyota Camry Hybrid 2012 49/147 0,33 5,74 -

Chevrolet Volt 2012 110/170 0,64 6,36 2,50

BMW ActiveE 2011 125/125 1 - 2,31

Ford Focus BEV FWD 2012 90/90 1 - 2,24

Mitsubishi iMiEV 2012 46/46 1 - 2,10

Nissan Leaf 2012 80/80 1 - 2,38

Honda Fit EV 2012 74/74 1 - 1,99

 Spotřeba paliva [l/km]
Název vozidla

Hybridizační 

faktor HF [-]

Hybridizační poměr 

[PEM/Pcelk];[kW/kW] 
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Tento typ vozidla můžeme dále rozdělit na ICEV bez asistence EM a pro docílení co nejnižší 

spotřeby Micro-HEV, které mají EM pracující s nízkým napětím 14 V (12 V) a s výkonem do 

5 kW. Ten slouží pouze k znovu nastartování SM z vypnutého stavu. Ve vypnutém stavu tedy 

není spotřebovávána žádná energie pro pohyb vozidla. V průběhu dojíždění, brzdění nebo stání se 

SM vypíná a tím se sníží spotřeba o 5-15 % (ve městě/mimo město). Jako zástupce Micro-HEV 

můžeme uvést v Evropě prodávaný Citroen C2 a C3.  

2.2 Hybridní vozidla 

Hybridní elektrická vozidla (HEV) jsou vozidla, které využívají jak SM, tak EM. V současné 

době můžeme HEV rozdělit do 6 skupin viz. Obr. 10. 

 Mild-HEV se liší oproti Micro-HEV pouze výkonnějším EM (7-12 kW), vyšším operačním 

napětím 150 V (140 V) a na rozdíl od micro-HEV EM může pracovat dohromady se SM. EM 

však nemůže pracovat bez SM a to z důvodu společné hřídele. Takto uspořádaný automobil 

dokáže snížit spotřebu paliva oproti ICEV až o 30% a také zmenšit velikost SM. Příkladem 

tohoto micro-HEV mohou být Honda Civic/Accord.  

V dnešní době většina automobilek nabízí tzv. Full-HEV, které díky použití rozdělených 

výkonových drah mohou pracovat jak pouze se SM tak pouze s EM nebo oba pracují souběžně. 

Bez omezení výkonu poté Full-HEV může ušetřit až 40% paliva. Obvykle má tento typ HEV 

vysokou kapacitu systému pro akumulaci elektrické energie (SAEE) a pracuje s napětím 330 V 

(288 V). Tyto Full-HEV můžeme dále dělit na EV s prodlouženým dojezdem (EREV), sériový 

Full-HEV (Obr. 10b), paralelní full-HEV, sérioparalelní Full-HEV, komplexní Full-HEV a plug-

in HEV. Jejich bloková schémata můžeme vidět na Obr. 10b-f.  

EREV využívá EM jako jedinou hnací sílu, které je dodávána energie z baterií, mají však 

vysoce efektivní generátor (SM), který slouží k dobíjení baterií. Příkladem tohoto typu je 

Chevrolet Volt (v Evropě je prodáván jako Opel Ampera). Tyto vozidla mohou být uspořádána 

jako sériové full-HEV nebo sériové PHEV. Výhodou tohoto uspořádání je možnost snížit 

kapacitu a tím i velikost baterií v závislosti na výkonu generátoru a kapacitě palivové nádrže. 

Toto uspořádání snižuje celkovou účinnost vozidla zhruba na 25,7 %, což je nejnižší ze všech 

Full-HEV. Stále zvyšuje efektivitu v jízdě ve městě pomocí start-stop systému a také dokáže 

rekuperovat většinu brzdné energie do SAEE. 

Vzhledem k typickému uspořádání podle Obr. 10c-f, má paralelní Full-HEV dvě pohonné 

jednotky (SM a EM) s mechanickou spojkou a je schopen zvýšit celkovou účinnost HEV na 

43,4%. Na druhou stranu má paralelní Full-HEV nižší kapacitu baterií. Takto uspořádaný HEV 

dokáže využívat přednosti obou pohonných jednotek a tak je schopen efektivního provozu jak na 

dálnicích, tak ve městě. Ve srovnání se sériovým Full-HEV je paralelní Full-HEV efektivnější 

z důvodu menšího EM a menších baterií. Sérioparalelní Full-HEV používá pro hnací hřídel dvě 

mechanické spojky, které jsou poháněny elektricky a mechanicky. Ačkoliv toto uspořádání 

spojuje výhody obou předchozích typů, je relativně komplikovaný a ekonomicky neefektivní. 

Komplexní HEV mají podobné uspořádaní jako sérioparalelní Full-HEV, avšak rozdíl je v přidání 

výkonového měniče mezi motor/generátor a motor. To dělá komplexní Full-HEV ovladatelnější a 

spolehlivější oproti sérioparalelní full-HEV. 

 Zástupci na současném trhu jsou za sérioparalelní full-HEV Toyota Prius, Toyota Auris, 

Lexus LS 600h, Lexus CT 200h, Nissan Tino a paralelní full-HEV jsou Honda Insight, Honda 

Civic Hybrid a Ford Escape. 
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Obr. 10 Bloková schémata jednotlivých typů HEV: (a) mild-HEV, (b) sériový full-HEV, 

(c) paralelní full-HEV, (d) sérioparalelní full-HEV, (e) komplexní full-HEV, 

sérioparalelní PHEV  [26]. 

Plug-in HEV jsou podobné s full-HEV s tím rozdílem, že jejich baterie mohou být nabíjeny 

z elektrické sítě. V současné době jsou Plug-in HEV přímo přestavovány z různých typů HEV. 

Například na Obr. 10f je vidět sérioparalelní full-HEV, který je přeměněn na PHEV přidáním 

nabíječky vedle baterie. Řidič tak může využívat více energie z baterií než ze SM, což může dále 

zefektivnit provoz vozidla. Například tím, že řidič v městském provozu nebo při krátkých trasách 

používá pouze energii z baterií. Tato strategie umožňuje provoz Plug-in HEV jak v městské 

dopravě, tak v dopravě na delší vzdálenosti.  

2.3 Plně elektrická vozidla  

Plně elektrická vozidla (AEV) jsou taková vozidla, která se pohybují pouze pomocí 

elektrické energie. V současné době rozlišujeme 6 typů architektur AEV, které jsou znázorněny 

na Obr. 11. Z těchto typů však výrobci automobilů uplatňují pouze 3. Uspořádání jednotlivých 

prvků BEV a v  EV s palivovými články je podobné. Palivové články bývají hlavním zdrojem 

elektrické energie nebo jako druhotný zdroj v závislosti na použité technologii. Uspořádání 

na Obr 11a vychází z konvenčního uspořádání vozidla se SM. Stále tak zůstává převodovka a 

spojka. Na Obr. 11b je zjednodušení v podobě stálého převodu, které tak nepotřebuje spojku a 

tedy snižuje velikost a váhu mechanických částí vozidla. Další zjednodušení mechanických částí 
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lze vidět na Obr. 11c, kde je stálý převod a EM na jedné hřídeli s poháněnými koly a na Obr. 11d  

již se dvěma EM bez diferenciálu, ale s dvěma výkonovými měniči pro nezávislý pohyb obou 

kol. V Obr.11e EM přes převodovku se stálým převodem pohání kolo vozidla a na Obr.11f je 

systém in-wheel drive, který má EM přímo v poháněném kole, čímž se tento systém stává 

mnohem kompaktnější. Touto cestou se dá snížit velikost BEV jako tomu je například 

v Mitsubishi Colt EV, tato konfigurace je nejvhodnější pro městská vozidla, ale je zde zvýšený 

požadavek na točivý moment poháněného EM. Tímto dochází k vyšším ztrátám Joulovým teplem 

ve vinutí EM. I přes tuto nevýhodu má tato konfigurace nejkratší mechanickou cestu, která 

redukuje ztráty energie při přeměně z elektrické na mechanickou.  

Největší nevýhodou AEV je relativně omezený dojezd, většina AEV se tedy může pohybovat 

pouze na omezenou vzdálenost. AEV je však vysoce efektivní při městském provozu a při přidání 

převodovky i při jízdě na delší vzdálenosti. AEV bez převodovky (motor přímo v poháněném 

kole tzv. in-wheel drive) vede ke zvýšení efektivity z důvodu snížení počtu rotujících 

mechanických částí. Toto uspořádání také snižuje těžiště samotného vozidla. Umístění motoru 

přímo do poháněného kola zvyšuje hmotnost neodpruženého kola, které má nepříznivý vliv na 

ovladatelnost vozidla. Mezi nejperspektivnější AEV patří bateriové EV (BEV) a EV s palivovými 

články (FCEV).  

Obr. 11 Bloková schémata jednotlivých typů AEV: (a) typické uspořádání se spojkou, 

(b) uspořádání s trvalým převodem bez spojky, (c) uspořádání s trvalým převodem a 

diferenciálem, (d) uspořádání se dvěma EM a trvalým převodem, (e) uspořádání se 

soustavou trvalým převodem a EM, (f) in-wheel drive [26]. 
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3 SYSTÉMY PRO AKUMULACI A GENERACI 

ELEKTRICKÉ ENERGIE VE VOZIDLECH 

3.1 Systémy pro akumulaci elektrické energie 

V praxi nejvíce užívaný systém pro akumulaci elektrické energie (SAEE) v AEV je baterie. 

Jako další energetickou úschovnou jednotku lze použít ultrakondenzátor (UC), setrvačník, 

vodíkovou nádrž apod. V následující části diplomové práce je uvedeno shrnutí všech 

používaných SAEE ve vozidlech. Celkové srovnání je provedeno v Tab. 5. 

3.1.1 Baterie 

Baterie jsou SAEE , které se skládají z jednoho nebo více elektrochemických článků, které 

přeměňují uloženou chemickou energii na elektrickou a naopak. Nejdůležitějšími parametry 

baterie jsou kapacita, která se udává v ampérhodinách (Ah), dále elektrický výkon
1
 ve 

watthodinách (Wh). Pro zjištění aktuálního stavu baterie slouží stav nabití, který je ekvivalentem 

palivoměru pro BEV, a je reprezentován procenty. 

                                                 

1
 Vypočítáme jako násobek kapacity a průměrné napětí během vybíjení 

Obr. 12 Srovnání jednotlivých SAEE [30]. 
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U baterií je důležitý řídicí systém nabíjení, který při správné činnosti dokáže zvýšit počet 

nabíjecích cyklů. Kapacita baterie je přímo úměrná maximálnímu vybíjecímu proudu, který je 

typicky reprezentován indexem C. Pro příklad: 1C znamená, že baterie je vybitá za 1 hodinu a 2C 

značí, že je baterie vybitá za půl hodiny. Tento maximální vybíjecí proud je ovlivněn vlastní 

rychlostí chemických reakcí a zahříváním článku v jejich průběhu. V  Tab. 4 můžeme vidět 

vhodné specifikace na SAEE podle druhu vozidla.  

V současné době je na trhu 5 typů baterií, které jsou vhodné pro aplikaci v silniční 

dopravě. V Tab. 5 jsou uvedeny technologie a charakteristické parametry pro všechny tyto typy 

baterií. Olověné baterie jsou v současnosti nejrozšířenějším a také nejlevnějším typem, který je 

používán ve většině konvenčních ICEV. Olověný akumulátor je již na hranici svých 

technologických možností a neočekává se výrazné zvýšení jeho technických parametrů.  

Niklové baterie, například nikl-zinkové jsou oproti olověným bateriím ekologičtější, ale 

mají nižší počet nabíjecích cyklů. Za hlavní nevýhody nikl-železných baterií jsou stále 

považovány: velká váha, vysoké náklady na údržbu a vysoká míra samovybíjení. Nikl-kadmiové 

(Ni-Cd) baterie mají tzv. paměťový efekt, pro který nejsou vhodné vysoké rychlosti nabíjení a 

vybíjení, což je jedna z provozních vlastností baterie v EV. Kromě toho však obsahují toxické 

látky a mají vysoké náklady na údržbu. Nikl-metal hydridový (Ni-MH) akumulátor je naopak 

k životnímu prostředí šetrnější. Oproti Ni-Cd má Ni-MH o 50% vyšší samovybíjení a další 

nevýhodou tohoto typu je vyšší nabíjecí čas oproti olověným a Ni-Cd bateriím, při nabíjení 

vzniká velké množství tepla. Celkově vzato tak Ni-MH baterie mají vysoké nároky na řídící 

algoritmus a tím mají drahé nabíjecí zařízení. 

 

 

  

Hladina operačního napětí Baterie
EM nebo integrovaný 

starter/generátor

[V] [kWh] Energie [Wh]
Špičkový 

výkon[kW]
Energie [Wh]

Špičkový 

výkon[kW]
[kW]

Klasické se SM 12 - - - - - -

Micro-HEV 12-42 0,02-0,05 30 6 - - 3.5

Mild-HEV 150-200 0,125-1,2 100-150 35 - - 7.12

Full-HEV 200-350 1,4-4,0 100-200 - - - 40

PHEV 300-500 6,0-20,0 100-200 28-45 - - 30-70

AEV 300-500 20,0-40,0 300 28-45 150-200 50-100 50-100

UC Palivové články
Vozidlo

Tab. 4 Vhodné specifikace pro různé druhy vozidel (s hmotností do 2000 kg) [30]. 

Obr. 13 Ni-MH baterie z 3 generace HEV Toyota Prius [31].  



3 SYSTÉMY PRO AKUMULACI A GENERACI ELEKTRICKÉ ENERGIE VE 

VOZIDLECH 

 

29 

Výzkum bezemisních baterií známý pod označením ZEBRA vyvíjí baterie na bázi 

sodík-nikl-chlor (NaNiCl). Tyto baterie mají vysokou 

provozní teplotu, která se pohybuje okolo 300-350 ⁰C. 

Tuto vysokou provozní teplotu je potřeba použít pro 

udržení efektivního provozu baterie. ZEBRA baterie 

mají nižší náklady během životního cyklu, než baterie 

olověné. Ke kladům této baterie patří také vyšší nebo 

stejná hustota energie proti lithiovým bateriím. má 

také nižší náklady ve srovnání s jinými moderními 

bateriemi v EV, delší provozní život, vyšší 

mechanická odolnost, odolnost proti přebíjení či 

vybíjení. Hlavním nedostatkem této baterie jsou však 

energetické ztráty při nevyužívání baterií.  

Lithiové baterie jsou jedny ze slibných typů SAEE pro svou nízkou hmotnost, vysokou 

hustotu energie, vysoký výkon a měrnou energií. Tyto baterie nemají paměťový efekt, žádné 

jedovaté kovy jako je olovo, rtuť nebo kadmium. Každá lithiová baterie potřebuje bezpečnostní 

obvod, který zajišťuje provozní bezpečnost. Hlavní nevýhodou lithiových baterií jsou jejich 

doposud vysoké výrobní náklady oproti Ni-Cd a Ni-MH bateriím. Nejdražší součástí lithiových 

baterií je samotné kovové lithium, které je samo o 

sobě vysoce reaktivní. Dnes již lze vyrobit Lithium-

sírové (FeS) baterie. Tato baterie má vyšší kapacitu 

a vyšší měrnou energii proti ostatním lithiovým 

bateriím se stejnou hmotností, její největší 

nevýhodou je však životnost. Lithium-ion 

polymerové (LiPo) baterie mohou být vyrobeny 

v různých tvarech, jsou spolehlivé a mechanicky 

odolné, mezi nevýhody patří nízká vodivost a 

hustota energie. Naopak vysokou hustotu energie 

májí baterie Lithium-železo-fosfátové (LiFePO4), 

které mají i vyšší vybíjecí proud proti ostatním 

lithiovým bateriím. Kromě toho jsou i vysoce 

teplotně a chemicky stabilní, což jim umožňuje lepší bezpečnostní charakteristiky proti ostatním. 

Dalším typem lithiových baterií jsou Lithium-titanové (LiTiO) baterie s vyšší nabíjecí rychlostí 

proti ostatním lithium-ion bateriím a jsou 

v současné době použity v elektromobilu 

Mitsubishi i-MiEV. 

Jiným velice slibným typem baterií jsou 

baterie Metal-air s vyšší hustotou energie než 

májí lithiové baterie. Nicméně jejich vývoj 

brzdí limitovaná životnost a velké rozměry. 

Nyní je v konečné fázi vývoje baterie 

Aluminium-air od společnosti Phinergy, která 

má zajistit EV dojezd až 1600 km. Průmyslová 

výroba se odhaduje na rok 2017 [34]. 

 

Obr. 15 Lithium-iontová baterie z vozidla 

Nissan Leaf [33]. 

Obr. 14 Baterie ZEBRA z EV Think 

City [32]. 

Obr. 16 Aluminium-air baterie od společnosti 

Phinergy [34]. 
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Tab. 5 Srovnání jednotlivých SAEE [30]. 

  

  

Měrná 

energie

Hustota 

energie
Měrný výkon Životnost

Energetická 

účinost

Výrobní 

náklady

[Wh/kg] [Wh/l] [W/kg]
[počet 

cylů/let]
[%] [Kč/kWh]

Olověné baterie

Olověné baterie 35 100 180 1000 >80 1200

Pokročilé olověné baterie 45 - 250 1500 - 4000

Ventilem řízené olověné baterie 

(VRLA)
50 - 150+ 700+ - 3000

Metal foil lead acid 30 - 900 500+ - -

Niklové baterie

Nikl-železité 50-60 60 100-150 2000 75 3000-4000

Nikl-zinkové 75 140 170-260 300 76 2000-4000

Nikl-kadmiové (Ni-Cd) 50-80 300 200 2000 75 5000-6000

Nikl-metal hydridové (Ni-MH) 70-95 180-220 200-300 <3000 70 4000-5000

Baterie ZEBRA

Sodík-síra 150-240 - 150-230 800+ 80 4600-9000

Sodík-nikl-chlor 90-120 160 155 1200+ 80 4600-6900

Lithiové baterie

Lithium-sírové (FeS) 150 - 300 1000+ 80 2200

Lithium-železo-fosfátové (LiFePO4) 120 220 200-4500 >2000 - 7000

Lithium-ion polymerové (LiPo) 130-225 200-250 260-450 >1200 - 3000

Lithium-ion (Li-ion) 118-250 200-400 200-430 2000 >95 3000

Lithium-titanové (LiTiO/NiMnO2) 80-100 - 4000 18000 - 40000

Metal-air baterie

Aluminium-air 220 - 60 60 - -

Zinc-air 460 1400 80-140 80-140 60 1800-2400

Zink-refuelable 460 - - - - -

Lithium-air 1800 - - - - -

Ultrakondenzátory

Dvouvrstvý elektrický kondenzátor 

(EDLC)
5.7 - 1-2M 40 let >95 -

Pseudo-kondenzátory 10-15 - 1-2M 40 let >95 -

Hybridní kondenzátory 10-15 - 1-2M 40 let >95 -

Setrvačník 10-150 - 2-10k 15 let 80 -

Uhlovodík

Uhlovodíkové 

palivo(benzín/propan)
12890 9500 - - <30 -

Vodík 39720 1600*2800** - -
ICE: <25        

PČ: 50
-

Zemní plyn (0,25MPa) 14890 101 - - -

*při tlaku 0,7 MPa **v kapalném stavu 

Typ energetického akumulátoru
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3.1.2 Ultrakondenzátory 

Ultrakondenzátor (UC) nebo také superkondenzátor má obdobnou konstrukci jako obyčejný 

kondenzátor. Proti němu má však UC vyšší kapacitu (až 20 krát). K charakteristickým 

vlastnostem patří bezúdržbový provoz, vyšší životnost, nezávislost na změnách okolní teploty. 

V současné době se v HEV a BEV používají 3 technologické typy UC: 

 elektrické dvouvrstvé (uhlík/uhlík) kondenzátory (EDLC) 

 pseudo-kondenzátory 

 hybridní kondenzátory. 

Jednotlivé typy kondenzátorů se od sebe liší mechanismem úschovy energie a 

použitými materiály elektrod. Elektrický výkon těchto tří typů je téměř stejný a pohybuje se 

okolo 1000-2000 kW/kg s 95 % účinností pro pulzní chod. ELDC má proti ostatním vyšší hustotu 

energie. Měrná energie pro EDLC je z těchto 4 typů nejnižší (5-7 Wh/kg). Životnost UC může 

dosáhnout až 40 let, což je nejlepší hodnota ze všech SAEE.  

3.1.3 Setrvačník 

Setrvačník je mechanické zařízení pro akumulaci kinetické energie pomocí rotace hmoty. Při 

odebírání energie ze setrvačníku dochází ke zpomalení rotoru a naopak přidáním energie se rotor 

zrychluje. Ve většině setrvačníků se pro zrychlení využívá elektrická energie, ale v současné 

době se vyvíjejí zařízení přeměňující energii přímo pomocí mechanické energie. Efektivita 

rekuperace energie pomocí setrvačníků dosahuje 70 %, což je vůči ostatním elektrickým 

systémům pro rekuperaci brzdící 

energie dvojnásobek. Energetická 

účinnost (podíl vystupující a 

vstupující energie) dosahuje až 85 % 

při použití vakua a magnetických 

ložisek. Dnes výzkumná střediska 

vyvíjejí vysokorychlostní setrvačníky 

pro EV. Typicky dosažené parametry 

těchto systémů: 10-150 Wh/kg 

energie, 2-10 kW/kg výkonu. 

Například výzkumné středisko LLNL 

Obr. 17 Konstrukce a funkce kondenzátoru (vlevo), ultrakondenzátoru (uprostřed) a baterie 

(vpravo) [30]. 

Obr. 18 Blokové schéma pro umístění setrvačníku jako 

vyrovnávače energie [30]. 
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vyrobilo prototyp dosahující 60 000 ot/min, 1 kWh a 100 kW se setrvačníkem o průměru 20 cm a 

výšce 30 cm [30]. Ve srovnání s UC má setrvačník vyšší hustotu energie a měrný výkon. 

Nevýhodou jsou bezpečnostní nároky a kontrola gyroskopických sil. I přes to jsou setrvačníky 

vhodné pro použití v dopravě pro svou vysokou životnost (více jak 15 let) s minimem provozních 

nákladů oproti ostatním SAEE. Setrvačníkový akumulátor je schopný přijímat a poskytovat 

okamžitě velké množství energie, a proto je vhodný pro akumulaci energie při brzdění. Kromě 

toho má vysoký rozsah pracovních teplot. 

3.1.4 Energie vodíku 

Vodíkový automobil je vozidlo využívající vodík jako zdroj energie pro pohon vozidla. 

Chemická energie vodíku je přeměněna na mechanickou ať už spalováním vodíku ve speciálním 

SM nebo reakcí vodíku se vzduchem v palivových článcích (PČ) za produkce elektrické energie. 

Vodík obsahuje značné množství energie na jednotku hmotnosti, ale naopak malé množství na 

jednotku objemu, což je velká nevýhoda pro použití v dopravě. Celkové srovnání úschovných 

vodíkových systému ve vozidlech, potřebných pro ujetí stejné vzdálenosti pro vozidlo stejného 

typu, shrnuje Tab. 6. V této tabulce jsou porovnány 3 možné řešení problému skladování vodíku: 

 zvýšení tlaku (40-200 MPa) 

 kryogenický systém (zkapalnění vodíku při -253⁰C) 

 materiály absorbující vodík (absorpce vodíku za určitého tlaku a teploty).  

Absorbovat vodík můžeme: 

 pomocí kovů (čisté a legované), za pomocí tlaku vyrobíme Metalhydrid, který při 

zahřátí uvolňuje vodík.  

 pomocí uhlíkatých struktur (nanotrubičky, skleněné mikrokuliček a pomocí 

fullerenenů) 

 vtažení vodíkových atomů do mřížek materiálů. 

Z důvodu bezpečnosti (zabránění vznícení vodíku) jsou vodíkové nádoby vyráběny 

zatěsněné a jsou skladované v dobře větraném prostředí s minimem vznětlivých předmětů. 

V dnešní době je již systém na skladování vodíku dost vyspělý a není zde žádná bezpečnostní 

bariéra, která by nedovolovala použit vodík jako palivo podobně jako benzín. 

 Nicméně výroba vodíku je stále ještě ekonomicky neefektivní. Dnes se vodík vyrábí 

elektrolýzou vody. Přímá produkce, která štěpí molekuly vody pomocí nanofotokatalýzy je 

jednou ze slibných výrobních metod. Když se vodík vyrábí pomocí elektrolýzy, za použití 

obnovitelných zdrojů, je spotřeba primární energie FCEV o 130% vyšší než u BEV, tedy o více 

než dvojnásobek [37].  

Tab. 6 srovnání hmotnosti a objemu různých 

palivových nádrží [30]. 

Vozidla se stejným dojezdem Hmotnost[kg] Objem[l]

Benzín/SM 50 70

Stlačený vodík (0,35 MPa)/PČ 90 320

Stlačený vodík (0,7 MPa)/PČ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴100 180

Zkapalněný vodík/PČ 45 190

Vodík uložený v Metalhydridu/PČ 200-600 180
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3.2 Systémy pro generaci elektrické energie 

Integrování generátoru do vozidla není nová myšlenka, avšak je to slibný způsob zvýšení 

efektivity vozidla. Při použití baterií jako uložiště elektrické energie místo palivové nádrže se 

zvyšuje možnost využití elektrických generátorů ve vozidlech. V následující části práce jsou 

rozebírány různé typy energetických generátorů. 

3.2.1 Palivové články  

Palivové články (PČ) jsou zařízení, v nichž na základě elektrochemických procesů dochází 

k přímé přeměně vnitřní energie paliva na energii elektrickou. Oproti primárním či sekundárním 

článkům (bateriím) je zde zásadní rozdíl v tom, že aktivní chemické látky v případě PČ nejsou 

součástí anody a katody, ale jsou k nim průběžně přiváděny. Elektrody téměř výlučně působí jako 

katalyzátor chemických přeměn a během činnosti článku se téměř neopotřebovávají. PČ se tedy 

nevybíjí a pokud jsou aktivní látky přiváděny trvale, může pracovat prakticky bez omezení. Při 

těchto reakcích vznikají jako vedlejší produkty voda a teplo. PČ tedy může být jednou z možností 

pro snížení závislosti na ropných produktech a snížení emisí CO2 v dopravním odvětví. Existuje 

několik typů PČ:  

 s přímým metanolem (DMFC
 
- Direct Methanol Fuel Cells) 

 články s tuhými polymery (PEFC – Proton Exchange Fuel Cells) 

 alkalické články (AFC – Alkaline Fuel Cells) 

 články s kyselinou fosforečnou (PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cells) 

 články s roztavenými uhličitany (MCFC – Molten Carbonate Fuel Cells) 

 články s tuhými oxidy (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells). 

DMFC články se v současné době používají v přenosné elektronice (mobilní telefony, PDA, 

tablety, notebooky). Jako nízkoteplotní jsou kategorizovány PČ: DMFC,PEFC,AFC a PAFC. Ty 

jsou v současné době využívány v dopravě. Například Citaro fuel-cell bus, Honda FCX Clarity 

(osobní automobil) a v ČR provozovaný TriHyBus [36], který má PEFC o výkonu 50 kW. MCFC 

a SOFC mají vysokou pracovní teplotu a pro svůj vysoký výstupní výkon jsou využívány jako 

elektrické generátory. Největší výhody PČ pro využití v dopravě jsou: schopnost pracovat 

s vysokou účinností, nízko emisní zdroj energie, tichý provoz a jednoduchost PČ.  

3.2.2 Fotovoltaické články 

Solární energie nebo fotovoltaické články (FVČ) jsou pro AEV využívány již 20 let. Během 

těchto let však FVČ nenašly využití v konvenčních vozidlech. Nicméně v dnešní době opět 

vzrostla pozornost a pro některé automobilky je jedním z důležitých prvků pro zvýšení pohodlí 

cestujícího. Ve vozidlech jako je Toyota Prius, Aptera 2, Audi A8 a Mazda 929 jsou FVČ 

zabudovány do střechy a slouží pro ventilační účely. Existuje několik typů FVČ, které jsou 

zobrazeny v Tab. 7. Díky aktuální výrobě v čínských továrnách jejich cena klesla o 40%. Dnes 

nejvíce vyráběnými typy FVČ jsou FVČ z krystalického křemíku a tenkovrstvé FVČ. Veškeré 

typy FVČ včetně použitých technologií a účinností můžeme vidět v Tab. 7. Vozidla napájena 

pouze za pomoví FVČ zůstávají velkou výzvou, zejména kvůli omezené ploše vozidla, na kterou 

by FVČ mohli být instalovány.  
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3.2.3 Automobilový termoelektrický generátor 

Termoelektrický generátor (TEG) je zařízení měnící teplo na elektřinu. TEG je v současné 

době velice používaný způsob pro zvýšení úspory paliva a tím i celkové efektivity ICEV nebo 

EV. Účinnost termoelektrické přeměny je dána použitými materiály a pro vyjádření této účinnosti 

se používá činitel termoelektrické jakosti ZT [35], který zahrnuje charakteristické vlastnosti 

použitého polovodičového materiálu a vliv pracovních teplot viz. vztah č.2. Vysoké ZT značí 

vyšší schopnost přeměňovat energii tepla na elektrickou. V Tab. 8 jsou uvedeny charakteristické 

hodnoty dostupných termoelektrických generátorů. Použitelnost těchto generátorů je především 

u ICEV, kde je velké množství nevyužitého odpadního tepla. Životnost se pohybuje od 10 do 20 

let bez nutnosti údržby.  

Kde ZT je činitel termoelektrické účinnosti, Sk je Seebekův koeficient, G je elektrická 

vodivost, λ  odpovídá tepelné vodivosti materiálu a T je termodynamická teplota.  

 
   

    
 

 
   

(2) 

Typ solárního článku Výrobní metoda/Technologie Účinnost[%]

Thinner Silicon Wafer Technology -

Back-Contact SunPower Technology 22,4-23,4

Sanyo HIT Technology 22,3

Suntech Pluto Technology(PERL Technology) 20,3

Benchmark Silicon Sawn Wafer technology 14-17

Edge-Defined Film-fed Growth Process(EFG) 15,7-18,2

String Ribbon (SR) 16-18

Back-Contact Emitter Wrap Trough 

Technology (EWT)
15

Light Capturing Ribbon 19,5

Amorphous silicon (a-Si) 9,5-13,2

Copper indium diSulphide (CIS nebo CIGS) 16,7-19,9

Cadmium telluride (CdTe) 15,0-16,5

Crystaline silicon on glass (CSG) 8,0-10,4

Single and double junction (GaAs) 21,0-28,3

Multi-junction 25,0-41,1

Indium, gallium, nitrogen (full spectrum) 37,6

Gallium nitride/silicon tandem solar cell 21,33,8

Dye sensitised cell (DSC) - polycrystaline 8,0-12,3

Organic polymer 2,0-5,0

Quantum dot 18,7

Multi-junction nanowire PV cells -

Thermophotovoltaic (TPV) 13,0-22,0

Inovativní konstrukce článků Transparent solar cell 1,7-10

Monokrystalický křemík

Polykrystalický křemík

Tenkovrstvé moduly

Články s velmi vysokým výkonem

Třetí generace 

Tab. 7 Účinnosti existujících FVČ  s různými technologiemi [30]. 
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3.2.4 Rekuperační brzdění 

Při dojezdu nebo brzdění vozidla, může být tato kinetická energie využita ke generaci 

energie elektrické, tento proces je znám jako rekuperační brzdění. V současné době rozlišujeme 4 

způsoby pro zachycení energii generovanou rekuperačním bržděním. Prvním způsobem se 

vyrobená elektrická energie ukládá přímo do SAEE. Ve druhém hydraulický motor skladuje 

energii v malé tlakové nádrži formou stlačeného vzduchu. Dále může být energie zachycena 

pomocí setrvačníku. Posledním používaným způsobem jak zachytit energii z rekuperačního 

brzdění je pomocí pružiny formou potenciální energie. V Tab. 9 můžeme vidět srovnání těchto 

různých systémů. Rekuperační systém musí spolupracovat s brzdným systémem, protože 

samotný rekuperační systém nemá dostatek energie pro fyzické zastavení vozidla a samozřejmě 

také z bezpečnostních důvodů. Pro zlepšení systému rekuperačního brzdění je potřeba brát 

v potaz následující faktory: dostupnost nebo velikost elektrického generátoru, stav nabití baterií 

nebo UC, stav elektrických rozvodů a provozní cykly vozidla. 

3.2.5 Nabíjení BEV a PHEV  

V dnešní době existují tři možnosti jak dobít elektrické vozidlo: pomocí nabíjecího kabelu, 

bezdrátově pomocí indukce nebo výměnou baterií. Vzhledem k zaměření této práce se dále 

budeme zabývat pouze nabíjením pomocí kabelu, které je také v současnosti jediným komerčně 

využívaným nabíjením. 

Mechanismus skladování 

energie
Měnič energie

Získané množství 

brzdné energie 
Příklad použití

Úspora paliva 

podle EPA

Elektrická akumulace energie Elektrický motor/generátor ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴50 HEV,AEV 20%

Stlačený plyn Hydraulický motor >70 težká užitná vozidla 40-50%

Setrvačník Rotace hmoty >70 F1 43%

Potenciální energie Pružinový systém - Vlaková doprava 5%

Tab. 8 Charakteristiky dostupných 

termoelektrických generátorů [30]. 

Tab. 9 Metody pro získání brzdné energie [30]. 

Teplota [⁰C] Typ TEG materiál maximální ZT

p Bi2Te3 0,8

n Bi2Te3 0,8

p Zn4Sb3 -

p,n PbTe 0,7,0,8

p TeAgGeSb(TAGS) 1,2

p CeFe4Sb12 1,1

n CoS3 0,8

p,n SiGe 0,6-1,0

p LaTe 1,4

150-500

<150

500-700

700-900
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Pro vodivé nabíjení můžeme uvažovat dvě možnosti nabití: AC nebo DC nabíjení. Nabíjení 

střídavým proudem (AC) je používáno pro konvenční a středně-rychlé nabíjení v domácnostech, 

na pracovištích i u veřejně přístupných nabíjecích stanic. Nabíjení stejnosměrným proudem (DC) 

se používá pro rychlé a super rychlé nabíjení. Jelikož všechny typy baterií potřebují DC energii 

pro dobití, musí být AC energie dodávaná ze sítě usměrněna na DC. Je tedy potřeba AC/DC 

usměrňovač mezi elektrickou sítí a baterií. V případě AC nabíjení z běžné domácí zásuvky, je 

přenášená energie dostatečně nízká pro umístění malého usměrňovače přímo do vozidla. Pro 

rychlé nabíjení je však dodáván vysoký výkon a je potřeba větší a výrazně dražší usměrňovač, 

který již do vozidla není vhodný. Tyto výkonné nabíjecí stanice tak usměrňují energii ze sítě, 

kterou dodávají do baterií vozidla (viz Obr. 19). V případě DC nabíjení je z důvodu bezpečnosti 

nabíjecí kabel fixně spojen s nabíjecí stanicí a je tedy potřeba standardizovat pouze jeden 

konektor. V případě AC nabíjení jsou většinou nabíjecí kabely volné s konektory na obou 

stranách, a tedy se musí standardizovat oba. 

Pro oba způsoby nabíjení byly po celém světě vyvinuty různé tvary konektorů a různé 

nabíjecí módy. V poslední době se pracuje na celkové standardizaci nabíjecí infrastruktury, aby 

bylo možné elektrické vozidla nabíjet v různých elektrických sítích různých zemí. 

3.2.5.1 Nabíjecí režimy 

Nabíjecí módy odpovídají výkonovým úrovním, které nabíjecí stanice i kabely efektivně a 

bezpečně dokážou přenést. Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) odlišuje čtyři různé 

nabíjecí módy, které se liší ve složitosti systému a rychlostí nabíjení vozidla.  

Režim 1 zahrnuje nabíjení z normálních domácích zásuvek (do 16 A), které jsou 

provozovány bez speciálních bezpečnostních a komunikačních prostředků. Tento mód tedy 

využívá obyčejné síťové napájení, volný kabel s konektory, které odpovídají těm na straně vozu, 

stejně jako na straně stěny.  

 Režim 2 je v podstatě stejný jako předchozí jen zvyšuje bezpečnost pomocí speciálního 

kabelu, který musí obsahovat tzv. cable-control-box. Ten kontroluje výkonovou úroveň a chrání 

uživatele vozidla. Oba režimy 1 a 2 jsou využívány v případech, že je dostupná pouze stávající 

infrastruktura (např. v domácnostech) nebo tam, kde se provozovatel elektrické sítě rozhodl 

použít jednoduchý a levný systém. Protože režimy 1 a 2 využívají obyčejné zásuvky, tvar 

konektorů se liší podle jednotlivých zemí.   

Obr. 19 Principiální schéma vodivého nabíjení EV 
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Režim 3, který se stal evropským standardem, využívá speciální nabíjecí zařízení, které 

zaručuje bezpečné používání, a umožňuje komunikaci mezi nabíjecím zařízením a vozidlem. 

Z těchto důvodů je nutný speciální konektor i zásuvka. 

 

Nabíjecí Režim 4 zahrnuje používání AC/DC usměrňovače a nabíječku spolu s nabíjecím 

příslušenstvím. DC výkon je tedy dodáván do vozidla. Tento režim je zpravidla užíván pro rychlé 

dobíjení s výkonem začínajícím na 50 kW.  

3.2.5.2 Typy konektorů 

Typ konektoru odpovídá vlastnímu tvaru konektoru, se kterým je vozidlo spojeno 

s nabíjecím zařízením. V současné době existují tři oficiálně uznávané a schválené tvary 

konektorů pro nabíjení v režimu 3 a jsou označeny jako typy 1, 2 a 3. 

Konektor typu 1 (Yazaki) je využíván především v USA a Japonsku a měl by se využívat 

v kabelu, který je upevněn k nabíjecímu zařízení. Jinými slovy typ 1 se používá především pro 

zapojení do vozidla, tedy je zde požadavek na kompatibilní automobilovou zásuvku. 

Konektor typu 2 (Mennekes) je novým evropským standardem pro připojení volného 

nabíjecího kabelu k nabíjecímu zařízení. Na straně vozidla může mít konektor, který odpovídá 

zásuvce vozidla, která je ve většině vozidel typu 1. Typy 2 jsou schopny přenést vyšší výkon než 

typ 1 a mohou se tedy využívat při středně rychlém nabíjení pomocí třífázové soustavy.  

Typ 3 (Scame) je téměř stejný jako konektor typu 2, jen je používán v několika jižních 

zemích Evropy (Italie, Francie). Tyto země požadují použití tzv. bezpečnostních kontaktů, které 

jsou fyzicky pokryty izolantem, když nejsou používány. Typy 2 a 3 jsou tedy fyzicky odlišné a 

nelze bez redukce např. přejet z Německa do Francie.  

Tab. 11 Příklad nabíjecích časů pro baterii o velikosti 24 kWh při 

různých režimech nabíjení [40]. 

Tab. 10 Nabíjecí výkony při určitém 

nabíjecím napětí a proudu. 

1 fáze (230 V) 3 fáze (400V)

16 A 3,7 kW 11,0 kW

32 A 7,4 kW 22,0 kW

63 A 14,5 kW 43 kW
n

ab
íje

cí
 p

ro
u

d

Nabíjecí napětí

Nabíjecí čas pro 

typickou 24kWh 

baterii [h]

Nábíjecí 

výkon[kW]
Napětí [V]

Maximální 

proud [A]

Režim 

nabíjení

Rychlost 

nabíjení

10,4 2,3 230 10 2,3 pomalá

8,3 3 230 13 2,3 pomalá

6,5 3,7 230 16 2,3 pomalá

3,2 7,4 230 32 3 rychlá

1,6 14,5 230 63 3 rychlá

1,04 23 230 100 3 rychlá

0,5 50 400-500 DC 100-400 4 super rychlá

0,25 100 400-500 DC 100-400 4 super rychlá
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Pro režim nabíjení 4 (DC rychlé nabíjení) je v současnosti v Evropě požíván jeden typ tzv. 

CHAdeMO. Tento standard má svoje specifikace, nabíjecí protokol a také fyzický tvar 

konektoru i zásuvky. Tento standart zahrnuje také CHAdeMO nabíjecí stanice, které jako 

všechny v režimu 4, používají fixní kabel. V současné době se většina evropských 

automobilových výrobců domluvila, že pro DC nabíjení zavedou nový standard. Ten  kombinuje 

konektor typu 1 nebo 2 s přídavnými 2 piny pro DC nabíjení. Tento standard se nazývá Combo 1 

a 2 a měl by být kompatibilní s vozidly se zásuvkami typu 1 a 2 [39] [40] [41]. 

 Ve směrnici Evropské komise jsou zvoleny jako Evropské standardy konektory typu 2 a pro 

DC nabíjení Combo 2 [42].   

AC AC DC

1 fáze 1 fáze -

Imax=32A Imax=32A Imax=32A

Umax=500V Umax=500V Umax=200-450 VDC

5 pinů

IEC 62196-2 

AC AC DC

1 nebo 3 fáze 1 nebo 3 fáze -

Imax=63A Imax=63 A Imax=200A

Umax=480A Umax=480 V Umax=850 VDC

7 pinů

IEC 62196-2, IEC 62196-3

AC

1 nebo 3 fáze

Imax=32A

Umax=500A

5 nebo 7 pinů
IEC 61851-1

Imax=250A

Umax=400V

10 pinů

IEC 62851-24

9 pinů

IEC 62196-3

CHAdeMo

-

7 pinu

IEC 62196-3

Combo 1

Combo 2

DC

Typ 1 (Yazaki)

Typ 2 (Mennekes)

Typ 3 (Scame)

Tab. 12 Přehled tvarů a důležitých parametrů jednotlivých typů konektorů[38][39][40][41]. 
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4 TECHNICKÉ PARAMETRY BATERIOVÝCH 

ELEKTRICKÝCH VOZIDEL 
V této části diplomové práce jsou uvedeny specifikace BEV. Cílem této databáze, je přehled 

důležitých technických parametrů v současné době vyráběných, připravovaných nebo již 

používaných BEV. Tento přehled je uveden v Tab. 13. Naprostá většina dat je čerpána 

z oficiálních údajů jednotlivých výrobců a jednotlivé zdroje jsou uvedeny v zápatí tabulky. 

Dnes se většina prodávaných typů BEV vyrábí za účelem přepravy osob ve městech, kde 

mají elektromobily nejmenší náklady na ujetý km a nelimituje je jejich omezený dojezd. Tomuto 

také odpovídá velikost jednotlivých vozů. Mezi velké automobilové koncerny vyrábějící BEV 

patří evropské BMW, Daimler AG, Renault a VW dále americký Chevrolet, japonské Nissan, 

Mitsubishi a Honda. Mezi velké výrobce BEV můžeme také zařadit čínské automobilky BYD a 

BAIC. Městské BEV však nevyrábí pouze velcí automobiloví výrobci, ale také společnosti, které 

byly založeny právě pro výrobu městských BEV. Pro příklad můžeme uvést společnost Bolloré 

s vozidlem Bluecar, Think Global s úspěšným elektromobilem Think City nebo Tazzari Global 

s elektromobilem Tazzari EV. Jako další příklad úspěšného pronikání EV do automobilového 

průmyslu můžeme uvést v současné době hodně diskutovanou společnost Tesla Motors, která 

byla založena za účelem výroby BEV. Při pohledu na technické specifikace elektromobilu Tesla 

Model S můžeme říci, že některé nevýhody BEV byly již překonány. Především dojezd tohoto 

BEV, který je již srovnatelný s konvenčními automobily. Tento automobil dokáže dobít své 

lithium-iontové baterie o kapacitě 85 kWh na 80% za půl hodiny nebo je za méně než 5 minut 

může pomocí výměnných stanic vyměnit za zcela nabité. Tyto vlastnosti činí tento vůz vysoce 

konkurenceschopným s konvenčními vozy stejné třídy. I pro tyto vlastnosti byl tento BEV 

vyhlášen světovým automobilem roku 2013. 

Mezi běžně používané EM v EV patří DC motor, indukční motor (IM), synchronní motor 

s permanentními magnety (SMPM), synchronní motor s vinutým rotorem (SMVR) a reluktanční 

motor. V současné době vyráběné BEV však využívají zejména IM, SMPM a SMVR. Vzhledem 

k provoznímu charakteru EV není vhodné použití běžně vyráběné průmyslových EM, které jsou 

dimenzovány na provoz v předem specifikovaných podmínkách.  

Dojezd jednotlivých vozidel je uveden následovně: u automobilů dostupných v EU v NEDC, 

u automobilů dostupných v USA podle EPA, u ostatních automobilů je uveden dojezd, který 

deklaruje sám výrobce automobilů. Tato rozlišnost je způsobena jinými standardy pro posuzování 

dojezdu vozidel v Evropě a USA a také nedostupností shodných dat.  

V Tab. 13 můžeme vidět, že dnes vyráběná EV v naprosté většině využívají lithium-iontové 

baterie a dojezd jednotlivých vozidel je vždy minimálně 100 km. Cena uvedených BEV, které 

jsou prodávány pouze v zahraničí, je přepočtena na Kč dle kurzu ČNB ze dne 28.4. 2014. V Tab. 

13 jsou také zvýrazněna vozidla s oficiální distribucí v ČR a jsou to BEV: BMW i3, Citroen C-

zero a Berlingo, Nissan Leaf, Peugeot Partner Electric a iOn, Tazzzari Zero a Think City.  
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Tab. 13 Přehled parametrů současných BEV. 

Automobilka/ 

Model

Typ 

motoru  

Výkon 

Motoru 

[kW]

Kapacita 

baterií 

[kWh]

Typ 

Baterií

Dojezd 

[km] 
Spotřeba 

[kWh/100 km]

Váha 

[kg]
Cena [Kč] Cena poznámka Prodej

Baic/e150 ev SMPM 45 23 LiFePo4 140 12,5 1370 799 360 cena v Číně vč. DPH Ano (pouze v Číně)

BMW/ActiveE SMPM 125 32 Li-ion 151 11,9 1800 - -
Ne(pouze testování v 

provozu cca 1000 ks )

BMW/i3 SMPM 125 18,8 Li-ion 190 12,9 1195 900 000 cena v ČR vč. DPH Ano (EU včetně ČR)

Bolloré/Bluecar - 50 30 Li-ion 250 12,0 1070 328 200
2188Kč/měsíčně za 

pronájem baterií
Ano (EU)

BYD/BYDe6 SMPM 90 75 LiFePo4 300 19,5 2295 1 183 360 cena v Číně vč. DPH Ano (pouzev Číně)

Citroen/ C-zero SMPM 49 16 Li-ion 150 13,5 1450 717 300 cena v ČR vč. DPH Ano (EU včetně ČR)
Citroen/ Electric 

Berlingo
SMPM 49 22,5 Li-ion 170 17,7 - 791 945 cena v ČR vč. DPH Ano (EU včetně ČR)

Coda Aut./Coda - 100 31 LiFePo4 200 15,5 1660 741 275 cena v USA vč. DPH Ne (pouze v USA)

Daimler AG/Smart 

Fortwo Electric
SMPM 55 16,5 Li-ion 110 12,0 890 650 000

cena v Německu vč. 

DPH 
Ano (EU)

Smart ED Brabus SMPM 60 17,6 Li-ion 145 12,1 - 824 000
cena v Německu vč. 

DPH 
Ano (EU)

SP:01 SMPM 150 37 Li-ion 288 12,8 1070 2 686 500 cena v USA vč. DPH Ano(pouze USA)

Fiat /500e SMPM 83 24 Li-ion 140 18,0 1362 639 925 cena v USA vč. DPH Ano (pouze USA)

Ford/Focus Electric IM 107 23 Li-ion 162 15,4 1674 1 094 000
cena v Německu vč. 

DPH 
Ano(EU)

Honda/FIT EV SMPM 92 20 Li-ion 160 18,0 1476 728 837 cena v USA vč. DPH Ano (pouze USA)

Cherry/QQ3 EV - - 9 Lead-acid 120 10,0 1050 157 866 cena v Číně vč. DPH Ano (pouze v Číně)

Chevrolet/Spark EV SMPM - 21,3 Li-Ion 135 15,8 1356 525 500 cena v USA vč. DPH Ano (pouze USA)

Kia/Soul EV - 81 27 Li-ion 200 13,5 - 696 500 -
NE (pouze v USA v 

průběhu roku 2014)

Mahindra/e2o IM 19 - Li-ion 100 - 830 320 000 cena v Indii vč. DPH Ano (pouze v Indii)

Mercedes/SLS 

AMG Electric Drive
SMPM 552 60 Li-ion 160 37,5 - - - Ne (funkční prototyp)

Mia Electric - 12 LiFePo4 130 10,0 - - - Ne

Mini E IM 150 35 Li-ion 1750 14,0 1465 - 12 000 kč/měsíčně
Ne (pouze omezený 

počet kusů na leasing)

Mitsubishi/MiEV 

2014
SMPM 47 16 Li-ion 160 12,5 1080 457 600

cena s DPH v 

Japonsku
Ano (EU)

Nissan/Leaf 2014 SMPM 80 24 Li-ion 200 18,0 1954 715 300 cena v ČR vč.DPH Ano (EU včetně ČR)

Nissan/ eNV200 SMPM 80 24 Li-ion 170 20,0 - - -
Cena v ČR zatím 

nezveřejněna
Peugeot/ Partner 

Electric
SMPM 49 22 Li-ion 170 17,7 - 828 400 cena v ČR vč.DPH Ano (EU včetně ČR)

Peugeot/iOn SMPM 47 16 Li-ion 150 13,5 1195 717 288 cena v ČR vč.DPH Ano (EU včetně ČR)
Renault/ Fluence 

Z.E.
SMVR 70 22 Li-ion 185 12,0 - - - Ne

Renault/ Kango 

Van Z.E
SMVR 44 22 Li-ion 170 13,0 1426 656 544

2100Kč/měsíčně  

pronájem baterií 

(cenaFR)

Ano(EU)

Renault/ZOE Z.E. SMVR 65 22 Li-ion 210 10,5 1468 566 000

2100Kč/měsíčně  

pronájem baterií 

(cenaFR)

Ano(EU)

Tazzari/Zero IM 15 - Li-ion 140 10,7 542 671 600 V ČR vč.DPH Ano (EU včetně ČR)

Tesla Model S IM 310 až 85 Li-ion až 502 24,0 2100
1 800 000 - 

2 728 750
cena v ČR vč. DPH Ano (EU)

Tesla Model X IM - až 85 Li-ion až 430 - - - Ne(konec roku 2014)

Tesla Roadster IM 225 53 Li-Ion 393 13,5 1235 2 297 400 cena v USA vč. DPH Ne 

Think City IM 34 21,5;28,3
Li-ion; 

ZEBRA
160 15,0 1038 980 100 cena v ČR vč.DPH Ano (EU včetně ČR)

Volkswagen/           

e-Golf
SMPM 86 24,2 Li-ion 190 12,7 1510 954 500

cena v Německu vč. 

DPH 
Ano(EU)

Volkswagen/                  

      e-UP!
SMPM 60 18,7 Li-ion 150 11,7 1185 640 537

cena v Německu vč. 

DPH 
Ano(EU)

Volvo/C30 ERIVe 

Electric
- - 24 Li-ion 145 16,6 - - -

Ne(pouze desítky kusů 

na leasing)

Zdroje: 

www.chinaautoweb.com ; www.cheryinternational.com ; www.bmw.cz ; www.bluecar.fr ; www.byd-auto.net ; www.citroen.cz ; 

www.codaautomotive.com ; www.smart-electric-drive.com ; www.cnet.com ; www.fiat.com ;  www.myfocuselectric.com ; 

www.ford.de ; www.automobiles.honda.com ; www.chevrolet.com ; www.mahindrareva.com ; www.kia.com ; www.mercedes-

amg.com ; www.mia-electric.com ; www.new-imiev.com ; www.nissan.cz ; www.peugeot.cz ; www.renault.com ; www.tazzari-

zero.com ; www.teslamotors.com ; www.thinkev.leftbankcompanies.com ; www.volkswagen.de ; www.wikipedia.com  ; 

www.hybrid.cz ; www.auto.cz ; www.greencarreports.com ; www.cleantechnica.com ; www.avere.org
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5 VYUŽITELNOST ELEKTROMOBILŮ K 

REGULACI ELEKTRICKÉ SÍTĚ 
V současné době není v elektrické síti mnoho akumulační kapacity. Pro udržení rovnováhy 

mezi výrobou a měnícím se zatížením se musí výroba průběžně zvyšovat či snižovat. Energie 

vyrobená z obnovitelných zdrojů je málo předvídatelná a proměnlivá, a tedy se těžko shoduje s 

diagramem zatížení. Následkem zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) dochází 

k větším nerovnováhám v systému, a tím je omezeno jejich velké nasazení do elektrické sítě. 

Nové akumulační systémy však mohou tyto stochastické zdroje vhodně doplnit. V případě 

potřeby mohou skladovat přebytečnou elektrickou energii v sítí nebo naopak ji při nedostatku 

dodat. Tato jedinečná vlastnost akumulačních systémů tak může umožnit vysoký stupeň integrace 

obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě.  

Z  rozdělení vozidel v 2. kapitole diplomové práce, můžeme vidět, že dva typy PHEV a BEV 

mají oproti ostatním výhodu v podobě připojení k elektrické sítě. Tato vlastnost otevírá pro tyto 

vozy další možnosti využití. Jmenovaná vozidla nemusejí být pouze nabíjena, ale mohou být také 

vybíjena za účelem dodávky energie pro elektrickou síť. PHEV a BEV mají jako jednotlivá 

vozidla relativně malou akumulační kapacitu, ale při velkém počtu vozidel však může vzrůst na 

dostatečnou hodnotu. Propojením vozidel v systému Vehicle-to-grid (V2G) je můžeme považovat 

za velké agregované akumulační systémy o kapacitě baterií v jednotkách MW. Vozidla tak 

mohou pomoci k rovnováze výroby a spotřeby nabíjením a vybíjením ve správný čas. Tyto 

vozidla však v době své nečinnosti musejí být připojena k elektrické síti v dostatečném množství. 

Pro majitele těchto vozidel tedy musí být poskytovány určité pobídky, aby své vozy nechali 

zapojené.  

Jak naznačují výzkumy téměř v každé době je skoro 90% vozidel teoreticky dostupných pro 

poskytování V2G [2][3]. Akumulační kapacita PHEV a BEV tedy může poskytnout elektrické 

síti určité služby a pomocí systému V2G zvýšit profit pro vlastníka tohoto vozidla [46]. Vlastník 

vozidla potřebuje určité, více či méně předvídatelné množství energie pro jízdu a provozovatel 

elektrické sítě potřebuje energii pro regulační účely. Flotily PHEV a BEV se svými technickými 

parametry tedy potenciálně dokážou regulovat velké a časté kolísání výkonů [47].  

V případě neřízeného nabíjení těchto vozidel, dochází po připojení vozidla k nabíjecí stanici 

k okamžitému nabíjení za plného výkonu (např. 3,7 kW), tento výkon je stálý, až do doby plného 

nabití nebo do dřívějšího odpojení. Neřízené nabíjení by v budoucnu způsobilo lokální problémy 

Obr. 20 Znázornění některých možnosti využití systému V2G v denním diagramu zatížení. 
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v elektrické síti např. zvýšením ztrát výkonu, kolísání napětí. To vše přispívá ke snížení účinnosti 

přenosu elektrické energie. Je tedy potřeba systém řízeného nabíjení. Řídicí systém však přidá 

dodatečné náklady, které mohou celý tento systém V2G učinit ekonomicky neefektivním a zvýšit 

dobu návratnosti vozidla. Pro optimální funkčnost systému V2G musí být zdokonalena 

technologie baterií, zejména jejich cena, efektivita a životnost [43].  

 V dnešní době probíhá testování provozu EV pro poskytování služeb elektrické sítě 

v několika zemích. Jako vůbec první spustila výzkumné projekty americká University of 

Delaware, která je v této oblasti průkopníkem. V rámci výzkumných V2G projektů byl již 

úspěšně dokončen dánský projekt EDISON [48] a v dubnu roku 2014 se v Německu spustil 

výzkumný projekt INEES. Tato zkratka v překladu znamená „Inteligentní síťové propojení 

elektromobilů pro poskytování systémových služeb [49]. V současné době neexistuje 

automobilka nebo jiná firma, která by poskytovala vozidla schopna provozu systému V2G. 

5.1 Definice systému V2G  

V2G systém může byt definován jako systém, ve kterém je možnost řízeného dvousměrného 

toku elektrické energie mezi vozidlem a elektrickou sítí. Tok energie ze sítě do vozidla za účelem 

nabití baterií ve vozidle. V opačném směru v případě, že je v elektrické síti potřeba energie, 

například pro poskytnutí špičkového výkonu nebo jako točivá rezerva. Je třeba poznamenat, že 

tento systém V2G je funkční pouze za předpokladu dostatečné akumulační kapacity vozidla. V 

Obr. 21 jsou ilustrovány energetické toky mezi jednotlivými EV a elektrickou sítí při V2G. 

Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy může zaslat požadavek kladnou nebo zápornou 

energii přes agregátora, který řídí jednotlivá vozidla nebo flotily vozidel. Toto řízení probíhá 

pomocí ovládacích signálů přenášených buď přes elektrické vedení, radiový signál, přes internet 

nebo pomocí mobilní sítě. Agregátor se potom provozovateli elektrické sítě jeví jako velká 

bateriová akumulační jednotka s vlastností rychlého a ovladatelného zdroje energie nebo jako 

regulovatelné zátěže. 

Obr. 21 Schématické znázornění energetických toků a bezdrátové 

komunikace mezi vozidly a elektrickou sítí v systému V2G [43]. 
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5.1.1 Spojení s elektrickou sítí 

Řízení nabíjení je nejdůležitějším faktorem pro EV a pro systém V2G. Je potřeba 

komunikace mezi vozidlem a elektrickou sítí, pro vyslání signálu s požadavkem energie po 

plug-in vozidlech.  

Pro V2G koncept jsou důležité 3 prvky:  

 elektrické spojení mezi vozidlem a elektrickou sítí,  

 řídící a komunikační systém mezi vozidlem a elektrickou sítí, 

 měření stavu baterie ve vozidle. 

 Vozidlo může být ve V2G systému zastupováno 3 způsoby:  

 signál může být vysílán z každého vozidla individuálně, 

 centrální řídicí systém dohlížející na více vozidel v jediném zařízení např. parkoviště, 

 forma třetí strany, která je zodpovědná za různě umístěná vozidla - agregátor. 

5.1.2 Motivace pro V2G 

Určitou míru motivace pro využívání systému V2G lze vyvodit ve všech zúčastněných 

stranách tohoto systému, jmenovitě můžeme říci výrobce samotných baterií, vozidel, majitele 

vozidel, dodavatele příslušenství pro EV, domácnosti/firmy, distributora elektřiny nebo 

provozovatele přenosové soustavy. 

5.2 Podpůrné služby elektrické síti 

Plug-in vozidla jsou v současné době investičně nákladnější než vozidla konvenční. V [46] je 

odvozeno, že prodej energie může být pro vlastníka těchto vozidel ekonomicky výhodný. Baterie 

mohou jako akumulátor energie poskytovat mnoho služeb pro elektrickou síť. Jako nejvíce slibný 

se jeví trh s podpůrnými službami (PpS) [47]. Další možné poskytované služby pro V2G jsou: 

dodání energie v době špičky, vyrovnávání zatížení a napěťovou regulaci. Plug-in vozidla jsou 

schopná velmi rychlé reakce, čehož se v elektrické síti finančně velmi cení. Z důvodu malého 

maximálního výkonu je nepravděpodobné, že by se smluvně vázalo každé vozidlo zvlášť. Řízení 

flotily vozidel nebo zastoupení agregátorem je již v praxi využitelné, neboť tyto objekty již 

mohou disponovat dostatečným výkonem. Pro samotného vlastníka vozidla může existovat 

jednoduchá smlouva s tímto objektem, aniž by byl znepokojen relativně složitým jednáními 

na trzích s elektřinou.  

5.2.1 Regulace frekvence a výkonů 

Služby poskytované elektrické síti pro zajištění frekvenční stability se nazývají podpůrné 

služby. Frekvenční odchylky od nominální systémové frekvence jsou způsobeny nerovnováhou 

mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Pokud tato nerovnováha není řešena, vede tento 

stav až ke kolapsu elektrické sítě. Z důvodu nedostatku ekonomický přijatelných, velkých 

akumulačních systémů na vyrobenou elektřinu, je třeba neustále rovnat vznikající odchylky, aby 

byla frekvence na nominální hodnotě. Pokud je frekvence nižší než 50 Hz mohou být baterie EV 

vybíjeny (regulace vzhůru). A naopak pokud je frekvence vyšší 50 Hz, mohou být baterie 

nabíjený (regulace dolů). V průměru jsou si regulace nahoru a dolů rovny. Reakční doba baterií je 

několik vteřin. V rámci PpS se rozumí zejména výkonové rezervy na certifikovaných výrobních 

zařízeních a závazky subjektů se schopností regulovat svoji spotřebu či výrobu na povel 
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dispečinku ČEPS. Proto je regulační energie poskytována třemi různými typy rezerv, které se liší 

zejména časovou odezvou na výkonový požadavek (viz Obr. 22 a  Obr. 23). 

Jeden z aspektů řízení elektrické sítě je poskytovat výkonovou rezervu pro udržení frekvence 

a napětí za účelem efektivní manipulace při nerovnováze spotřeby a výroby. Je tedy důležité 

udržovat frekvenci na určité úrovni. V ENTSO-E (bývalé UCTE) tedy v rozmezí 49,99 až 

50,01 Hz. Regulace frekvence probíhá na 3 úrovních a to: primární, sekundární a terciální 

regulace.  

 

Primární regulace funguje na principu solidarity. Tedy na pokrývání výkonové rovnováhy 

se v prvních okamžicích podílejí všechny zdroje zapojené do elektrické soustavy, které pracují 

v režimu primární regulace. Každá regulační oblast se musí podílet určitou částí na primární 

regulační rezervě (v ENTSO-E dohromady 3000 MW - pro ČR připadá 90 MW). Proces 

naběhnutí primární regulace by měl být ukončen nejpozději do 30 s
1
 od vzniku výpadku. 

Elektrárny poskytující primární regulační energie ponechávají část ze svého plného výkonu jako 

záložní výkon, aby bylo možné zvýšit nebo snížit jejich výkon v případě potřeby.  

Sekundární regulace při obnovování výkonové rovnováhy navazují na primární regulaci 

tak, aby postupně nahradila výkon, který byl poskytován na principu solidarity v propojené 

soustavě. Sekundární regulace by měla naběhnout do 15 minut od vzniku výkonové 

nerovnováhy. Tato regulace je automatická a kontinuální, vyhlašována s denním předstihem. Na 

rozdíl od primární regulace, která je dodaná všemi evropskými poskytovateli zapojenými do 

ENTSO-E, je sekundární regulační energie je poskytnuta příslušným provozovatelem přenosové 

soustavy (TSO- v ČR ČEPS) pouze v místě, kde nerovnováha vznikla [56][57].  

                                                 

1
 U menších výpadků do poloviny celkové doby primární regulační rezervy- 15 s, u větších výpadků se pak 

doba zvětšuje od 15 -30 s. 

Obr. 22 ENTSO-E aktivační procedura pro regulační rezervy [50]. 
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Terciální regulace slouží pro nahrazení vyčerpané sekundární rezervy. Využívá se točivá 

rezerva na blocích poskytujících podpůrnou službu terciální regulace výkonu.  Jsou využívány při 

značných výkonových nerovnováhách a ve srovnání s primární a sekundární regulací jsou 

pouštěny manuálně pouze několikrát do roka. Tyto rezervy musí dodat energii do 15 min od 

požadavku a jejich využití je v  případech velmi dlouhých odchylek. Podobně jako u sekundární 

regulace energie je zodpovědný za terciální regulaci TSO, ve kterém nerovnováha vznikla [50] 

[55] [56]. 

 

Pro zajištění stabilní frekvence je tedy potřeba mít k dispozici dostatek regulační kapacity 

pro všechny tři regulační stupně v jakoukoliv dobu. Proto operátor přenosové soustavy v ČR 

nakupuje tuto regulační kapacitu od certifikovaných dodavatelů, které jsou pro tyto služby 

způsobilí.  

Není úplně jasné, který typ pomocné regulace je pro plug-in vozidla ekonomicky 

nejvýhodnější. Podle [46] jsou tyto vozidla vysoce konkurenceschopné pro primární regulaci, ale 

i pro sekundární a terciální regulaci. V [54] je ekonomicky nejvýhodnější použití pro primární 

regulaci v systému V2G. Dále z [53] vychází pro plug-in vozidla v Japonsku nejvýhodněji 

regulace špičkového výkonu. Vzhledem k tomu, že pro poskytování služeb pro terciální regulaci 

je potřeba vysokého výkonu po delší dobu, není tato služba pro EV technicky vhodná. Tyto práce 

tedy naznačují, že z technologického i ekonomického hlediska jsou nejperspektivnější trhy 

s primární a sekundární regulací.  

5.2.1.1 Český trh s PpS 

Jedná se o specifický trh, který byl vytvořen pro efektivní nákup PpS. Na tomto trhu je 

provozovatel české přenosové soustavy ČEPS jediným nakupujícím a v současné době převažují 

dlouhodobé produkty. Trh s PpS je konkurenčním trhem pro trh se silovou elektřinou a má 

značný finanční objem (8 mld. Kč/rok). Veškeré PpS musí splňovat dané obecné požadavky: 

 měřitelnost se stanovenými kvantitativními parametry a způsobem měření 

 garantovaná dostupnost služby denního, týdenního a ročního cyklu s možností 

vyžádat si inspekci 

 certifikovatelnost 

 možnost průběžné kontroly poskytování. 

Obr. 23 Reakční doby a odpovědnost z řízení frekvence. 
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Poskytovatel PpS musí splnit určitá kritéria, která jsou analyzována provozovatelem 

přenosové soustavy a podrobně jsou uvedena v kodexu přenosové soustavy. Po positivním 

schválení je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem PpS a provozovatelem přenosové soustavy 

(PPS), která stanovuje podrobnosti o zadávání veřejných zakázek, nasazení PpS a platbě [50].  

Platba za primární regulaci je závislá pouze na ceně za rezervovanou kapacitu, neboť je 

nasazována automaticky a přechodně a ve většině případů je energeticky neutrální. To znamená, 

že poskytovatel je placen pouze za dostupnost předem dohodnutého výkonu za daný časový 

interval v Kč/MW-h. Platba za dodanou energii není realizovatelná, bez značného množství 

dodatečných snímacích a měřících zařízení. Platba za sekundární a terciální regulaci kromě 

platby za rezervovanou kapacitu navíc zahrnuje platbu i za skutečně dodanou regulační energii 

v Kč/MWh. Je potřeba poznamenat, že jednotka Kč/MW-h odpovídá smluvenému 

rezervovanému výkonu na dobu 1 hodiny a neměla by být zaměňována s jednotkou vyrobené 

energie Kč/MWh [50] [55]. 

Při výběru ze zájemců o poskytování PpS je rozhodující nabídková cena za rezervovanou 

kapacitu. Na základě nabídnutých cen ČEPS přijme všechny nabídky s nejnižší cenou za 

rezervovanou kapacitu až do splnění své poptávky po rezervované výkonové kapacity. Tyto 

nabídky jsou seřazeny podle ceny za energii s nejnižší cenou jako první. Výsledný seznam 

nabídek definuje pořadí, kterým jsou jednotliví poskytovatelé PpS aktivováni. Při poskytování 

záporné sekundární a terciální regulace může dojít k tomu, že za zápornou regulační energii platí 

poskytovatel PpS provozovateli PPS. Tyto nabídky jsou zařazeny před nabídky se směrem platby 

od provozovatele PPS k PpS neboť snižují náklady na zadávání veřejných zakázek a také 

přidělují přebytečnou energii na flexibilní zatížení místo toho, aby se byla vyplácena kompenzace 

za snížení produkce energie ostatním generátorům.  

5.2.2 Vyrovnávání zátěže a špičkový výkon 

Pro vyrovnání zátěže je potřeba přesun špičkového zatížení do doby mimo špičku. Je tedy 

nutné dispečinkové řízení. Plug-in vozidla se během doby špičkového zatížení mohou vybíjet a 

tedy nahradit špičkové zdroje, které běží pouze v době špiček. Pro tento případ se tyto vozidla 

musejí nabíjet v době mimo špičku. V případě že je vyrobená energie mimo špičku skladována a 

v případě špičky uvolněna za účelem vyrovnání výkonu, lze tento děj považovat jak za vyrovnání 
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Obr. 24 Průměrné denní diagramy zatížení v jednotlivých měsících 

v ČR v roce 2013 [66]. 
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zátěže, tak za dodávku špičkového výkonu. Dodávka špičkového výkonu je pro plug-in vozidla 

obtížná pro svůj požadavek velkého výkonu a dlouhé doby trvání. S ohledem na vysokou cenou 

baterií tato služba tedy není rentabilní. Pro vyrovnávání zátěže jsou však tyto automobily 

využitelné, neboť se tyto vozidla nemusejí vybíjet v době špičky. Nedojde tak ke snížení celkové 

spotřeby energie, ale pouze přesunutí do doby s nižším zatížením. Tím dojde ke snížení 

provozních ztrát sítě a tím ke zvýšení účinnosti přenosu. Pro funkčnost je potřeba implementace 

tzv. chytrého měření, real-time pricing a řízeného nabíjení. 

5.2.3 Regulace napětí 

V sítích s nízkým napětím jsou většinou používány kabely, kde je odpor R ve srovnání 

s reaktancí X větší. Řízením toků činného výkonu v síti tedy ovlivňuje amplitudu napětí. Řízení 

napětí zahrnuje udržet hodnotu napětí v předepsaných mezích podle normy ČSN EN 50160. Toto 

řízení napětí může být obsaženo v nabíječce. Nabíjení automobilu zastaví při poklesu hladiny 

napětí pod uvedenou mez. Dalším krokem může být vybíjení baterie a tím dodání činného 

výkonu pro potřebu zvýšení napětí v síti. 

 Regulace napětí je nejvýhodnější možností pro lokální řízení elektrické sítě. Může být 

jednoduše řízeno pro každé vozidlo zvlášť. Řídící člen napětí může být zabudován v nabíjecích 

stanicích vozidel. Pro tento případ je tedy počítáno jen s řízením napětí pomocí nabíjení.  

5.3 Možnosti pro plug-in vozidla 

Plug-in vozidla mají potenciál pro podporu elektrické sítě, ale technicky a ekonomicky se 

nehodí pro všechny druhy PpS. EV mají vysoké náklady na kWh a nemohou dodávat výkon po 

dlouhou dobu, a to jim ve srovnání s velkými výrobci znemožňuje dodávat výkon v základním 

pásmu diagramu zatížení. Mohli by však být vhodné pro regulaci napětí, primární a sekundární 

regulaci, kde je zisk tvořen z poskytované kapacity a energie. Náklady jsou tvořeny cenou 

nakoupené energie, opotřebením a náklady na kapitál. Na základě předchozích zjištění se 

v praktické části práce zaměřím na možnosti poskytování primární a sekundární regulace na trhu 

s PpS v ČR. 
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Tato kapitola diplomové práce se zabývá výpočtem ekonomického potenciálu systému V2G 

při poskytování PpS primární a sekundární regulace výkonu. Ve výpočtu je značné množství 

proměnných, které jsou v postupu výpočtu podrobně specifikovány.  

6.1 Postup při výpočtu ekonomického potenciálu  

V prvním kroku výpočtu je potřeba vypočítat dostupnou regulační energii ve vozidle W 

podle vztahu č. 3. Maximální množství regulační energie závisí na uskladněné energii v baterii Es 

a maximální hloubce vybití DoDmax, která je snížena o vzdálenost ujetou od doby, kdy byla 

baterie plně nabita dd a požadovaným dojezdem drb, který je potřeba k zajištění určité úrovně 

mobility. Dále je ve výpočtu zahrnuta spotřeba energie EV ηveh a ztráty v měniči ηinv, které se 

projeví při nabíjení nebo vybíjení baterie.  

 

   (          (      )      )       (3) 

 

Použití tohoto vztahu je hodně specifické a je potřeba zohlednit několik faktorů. Průměrná 

přepravní vzdálenost v ČR je 32,3 km [58] a denní ujetá vzdálenost v zemích EU se pohybuje od 

40 do 80 km [59].  Na základě těchto údajů lze předpokládat denní ujetou vzdálenost vozidla 

60 km. Polovina této vzdálenosti odpovídá hodnotě dd ve vztahu č.2, drb reprezentuje minimální 

požadovanou vzdálenost řidiče. Jedná se o proměnnou veličinu, kterou určuje řidič nebo operátor 

flotily vozidel. Jako příklad můžeme uvést vzdálenost zpáteční cesty, nebo vzdálenost 

neočekávané cesty do obchodu nebo nemocnice. Na základě [46] jsem určil 35 km jako 

dostatečnou hodnotu pro proměnnou drb. 

V druhém kroku je potřeba vypočtenou dostupnou energii v EV W podělit odpovídajícím 

časem tdisp,d, který je průměrnou hodnotou doby, kdy je tato energie dodávána do sítě, 

viz.  vztah č.4. Výsledkem je disponibilní výkon vozidla Pveh.  Tento postup předpokládá, že 

regulační energie je dodávána kontinuálně v jednom směru, což je poměrně zjednodušující 

předpoklad. Když vynásobíme dobu, kdy je vozidlo připojeno k elektrické síti za jeden den  tplug,d 

pravděpodobností odeslání energie do sítě bude výsledkem tdisp,d. Tato pravděpodobnost je 

vyjádřena koeficientem Rd-c, který vyjadřuje poměr mezi skutečně odeslanou energií Edisp,emp a 

potenciálně smluvenou energií Econtr.  

 

 
     

 

       
 

(4) 

 

                      (5) 
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Pro výsledný dostupný výkon P platí následující předpoklad: 

 

      {          } (6) 

 

Tento krok zohledňuje fakt, že výkon V2G systému je omezen nejen dostupnou energií ve 

vozidle, ale také dovoleným výkonovým zatížením vedení a ostatních prvků obvodu vozidlo-

budova-elektrická síť. Do tohoto limitu nezahrnujeme maximální výkon elektronických součástí 

ve vozidle, neboť ty jsou dimenzovány na výkony daleko vyšší než první dva. 

 

Průměrné množství energie Edisp , které může vozidlo poskytnout za rok je vypočteno v 

třetím kroku pomocí následujícího vztahu č.7: 

 

                     (7) 

 

Ve čtvrtém kroku je proveden výpočet celkových výnosů V, který je pro primární a 

sekundární regulaci odlišný. Vypočteny jsou podle cen uvedených v Tab. 15. Jak je uvedeno 

v předchozí kapitole je primární regulace placena pouze za rezervovanou kapacitu pcap a výpočet 

výnosů za primární regulaci VPR je uveden v následujícím vztahu č.8: 

 

                    (8) 

 

Tab. 14 Vstupní parametry pro výpočet. 

Parametr Hodnota Jednotka Vysvětlení

d d 30 [km] Průměrně ujetá denní vzdálenost, před připojením k el. síti

DoD max 0,8 [-] Maximální hloubka vybití baterie 

d rb 35 [km] Předpokládaný požadovaný dojezd 

E s 24 [kWh] Kapacita baterií (Nissan Leaf 2012) [viz. Tab. 13]

i 10 [%] Úroková míra

L C 3000 počet cyklů Životnost baterií při předpokládaném DoD=80%  [55]

n 10 [počet let] Životnost baterií v letech [46]

N pe 1,888 [Kč/kWh] Náklady na zakoupenou energii pro dobití baterie (nízký tarif) [60]

p bat 9650 [Kč/kWh] Investiční náklady na kWh skladované energie [5]

P line 3,7 [kW] Výkonový limit přívodního vedení [viz. Tab.11]

R d-c 0,1 [-] Koeficient pravděpodobnosti poskytnutí podpůrné energie  el. síti [46]

t plug,a 365 [h] Průměrná doba připojení vozidla EV k el. síti (dostupnost pro PpS) za rok

t plug,d 18 [h] Průměrná doba připojení vozidla EV k el. síti (dostupnost pro PpS) za den

η conv 0,865 [-] Účinnost jednoho cyklu nabíjení a vybíjení

η inv 0,93 [-] Účinnost nabíjení/vybíjení

η veh 0,15 [kWh/km] Spotřeba vozidla (Nissan Leaf 2012) [viz. Tab. 13]
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Pro sekundární regulaci musíme k platbě za rezervovanou kapacitu pcap přičíst také platbu za 

skutečně dodanou energii pel, která je pro sekundární regulaci regulovaná ERU a podle v 

současnosti platného cenového rozhodnutí je hodnota 2350 Kč/MWh [63]. Výnos sekundární 

regulace VSE  je vyjádřen následujícím vztahem č.9: 

 

                              (9) 

   

 

 

 

V pátém kroku je potřeba vypočítat náklady spojené se systémem V2G. Celkové roční 

náklady N se skládají ze dvou složek a to ročních investičních nákladů Nfix a variabilních nákladů 

Nvar, které závisí na druhu poskytované PpS.  

Pro primární i sekundární regulaci platí následující vztah č.10 vyjadřující celkové roční 

náklady N : 

 

                   (10) 

 

Roční investiční náklady Nfix (vztah č.11), jsou určeny z celkových investičních nákladů Nc, 

které jsou vynásobeny umořovatelem, který zahrnuje roční úrokovou míru i a životnost baterií n v 

letech.  

 

 
        

 

  (   )  
 

(11) 

 

Investiční náklady Nc vznikají zabudováním přídavných zařízení do vozidla potřebných pro 

V2G systém. Abychom umožnili V2G je potřeba palubní měřící zařízení pro měření a účtování 

regulační energie, dále je potřeba komunikační systém mezi vozidlem a TSO. Náklady na tyto 

dvě zařízení jsou oceněny na 3050 Kč [46]. Pro zajištění obousměrného toku energie je potřeba 

Vážené průměry cen za 

rezevace výkonu 

primární regulace

Vážené průměry cen za 

rezevace výkonu 

sekundární regulace

2010 872 859

2011 464 793

2012 761 743

2013 822 793

2014 722 703

pcap[Kč/MW-h]

Tab. 15 Přehled cen za PpS v jednotlivých 

letech [64]. 
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navíc instalovat obousměrnou výkonovou elektroniku. Náklady na tuto elektroniku jsou 

ohodnoceny 5,5 Kč/W [65]. Pro výpočet investičních nákladů Nc tedy platí následující vztah č.12: 

 

                       (12) 

 

Variabilní náklady Nvar  zahrnujeme v případě, kdy je baterie vozidla používána i k jiným než 

jízdním účelům. Musíme tedy zahrnout náklady na degradaci baterií Nd. Poskytováním regulační 

energie spotřebováváme energii uloženou v bateriích, za kterou již majitel EV zaplatil obnos Npe. 

Pro zpřesnění výpočtu je třeba zahrnout i ztráty při nabíjení a vybíjení ηconv a v našem případě 

předpokládáme, že množství pozitivní a negativní energie je vyrovnané. Proto tedy při 

poskytování primární regulace nezapočítáváme spotřebu elektrické energie a platí vztah č.13: 

 

         (13) 

 

Pro poskytování sekundární regulace platí vztah č.14: 

 

 
     

   

     
    

(14) 

 

  

 

Náklady na degradaci baterií Nd jsou určeny vztahem č.15, který vyjadřuje podíl celkových 

investičních nákladů na baterie Nbat a celkovým množstvím energie, která baterií projde za dobu 

její životnosti LET. Celkové investiční náklady můžeme spočítat vynásobením kapacity baterie Es 

cenou baterií pbat v Kč/kWh, vztah č.16 . Čím více je baterie vybíjena tím rychleji degraduje. Platí 

tedy: 

Tab. 16 Přehled vypočtených parametrů 

Parametr Hodnota Jednotka Vysvětlení

N bat 231600 [Kč] Výsledné celkové investiční náklady na baterie

N var.PR 1,340 [Kč/kWh] Variabilní náklady prim

N var-SR 3,523 [Kč/kWh] Variabilní náklady sek

N d 1,340 [Kč/kWh] Náklady spojené s degradací baterie

L ET 57600 [kWh] Celkové množství energie prošlé baterií za její životnost

N c 23313 [Kč] Investiční náklady pro jedno vozdidlo  na V2G

N fix 3794,1 [Kč/rok] Průměrné roční investiční náklady

W 8,789 [kWh] Dostupná energie pro V2G v EV

P veh 4,883 [kW] Maximální výkon EV pro V2G  

t disp,d 1,80 [h] Průměrná denní doba poskytnutí podpůrné energie el. síti za den

t disp,a 657 [h] Průměrná denní doba poskytnutí podpůrné energie el. síti za rok

E disp 2430,9 [kWh] Energie poskytnutá el. síti

N PR 7052,2 [Kč/rok] Cekové roční náklady při poskytování Primární regulace

N SR 12358,6 [Kč/rok] Cekové roční náklady při poskytování Sekundární regulace
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(15) 

 

              (16) 

 

                  (17) 

 

Posledním krokem výpočtu je porovnání celkových ročních výnosů V a celkových ročních 

nákladů N abychom získali hrubý zisk Z : 

 

       (18) 

 

6.2 Přehled výsledků 

V Tab. 17 jsou uvedeny výsledné hodnoty nákladů dosažitelných ročních zisků, které jsou 

vypočteny pro vozidlo Nissan Leaf (použité parametry Tab. 13) v jednotlivých letech. Hodnoty 

jsou rozděleny pro dva případy, a to poskytnutí primární regulace (označeno indexem PR) a 

sekundární regulace (označeno indexem SR). Náklady jsou v jednotlivých letech konstantní, což 

je zjednodušující předpoklad, především z důvodu snižování cen lithium-iontových baterií 

v posledních letech. Zisky v letech 2010-2013 jsou počítány pro zahrnutí vývoje cen za rezervaci 

výkonu primární a sekundární regulace. Náklady v Tab. 16 jsou počítány podle vztahu č.10. 

Výnosy pro primární regulaci podle vztahu č.8 a pro sekundární regulaci podle vztahu č.9. 

Poslední vypočtenou hodnotnou je zisk podle vztahu č.18. Podle aktuálních cen z roku 2014 je 

celkový roční výnos za primární regulaci 17551 Kč. Za sekundární regulaci výnos za rezervaci 

výkonu činí 17089 Kč a za dodanou regulační energii 5712 Kč. Vzhledem k výši nákladů činí 

celkový zisk za primární regulaci 10499 Kč a za sekundární regulaci 10443 Kč.  

 

 

 

Výsledky ukazují, že na českém trhu s PpS pro EV při poskytování služby primární nebo 

sekundární regulace elektrické síti existuje ekonomický potenciál.  

  

NPR NSR VPR VSR ZPR ZSR

2010 7052 12359 21197 26594 14145 14235

2011 7052 12359 11279 24001 4227 11642

2012 7052 12359 18499 23774 11447 11416

2013 7052 12359 19982 24990 12930 12631

2014 7052 12359 17551 22802 10499 10443

Rok [Kč]

Tab. 17 Výsledné hodnoty dosažitelných zisků 

v jednotlivých letech 
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7 ZÁVĚR 
Současný počet EV ve světě, který překročil 400 tisíc, a také více než 100% roční tempo 

růstu prodeje EV, ukazují na vzrůstající trend využívání alternativních způsobů osobní dopravy. 

Zásluhu na tomto růstu mají také jednotlivé státy a jejich dotační zvýhodnění EV, které se tak 

svou pořizovací cenou dostávají na úroveň konvenčních automobilů. Vzhledem k tomu, že 

v České republice tyto dotace neexistují, je zde oproti jiným vyspělým zemím o mnoho nižší 

počet EV. Mezi hlavní výhody elektrifikace dopravy můžeme uvést snížení spotřeby primární 

energie, snížení produkce skleníkových plynů i redukci škodlivých emisí. Mezi hlavní nevýhody 

patří cena baterií a dostupnost důležitých materiálů pro výrobu EV.  

Při rozdělení vozidel do 3 hlavních skupin: vozidla s vnitřním spalováním, hybridní 

elektrická vozidla a plně elektrická vozidla můžeme říci, že s rostoucí mírou elektrifikace 

vozidel, dochází ke zvýšení efektivity využití paliva. Srovnání využívaných akumulačních 

systému ve vozidlech ukazuje na jejich jednotlivé výhody a nevýhody. U EV jsou dnes 

nejpoužívanější baterie Lithium-iontové baterie, které jsou pro toto využití vhodné zejména svou 

relativně nízkou hmotností, vysokou hustotou energie, vysokým výkonem a měrnou energií. 

Jejich nevýhodou je ovšem stále ještě vysoká cena. V současné době jsou ve vývoji i další typy 

baterií, ale tento vývoj ještě nedospěl ke komerčnímu využití. Především vývoj baterií na bázi 

metal-air ukazuje na možnosti budoucích akumulačních systémů pro EV. Kromě těchto 

bateriových systému lze ve vozidlech využít i ultrakondenzátory s vysokým elektrickým 

výkonem, účinností a také životností dosahující až 40 let. Pro svou vysokou životnost, minimum 

provozních nákladů je pro akumulaci brzdné energie vhodné využít i setrvačníkový akumulátor. 

Jako zdroj paliva pro EV lze využit i vodík. V současné době jsou však baterie nejrozšířenějším 

systémem na akumulaci energie u EV.  

V dnešní době se vzrůstajícím instalovaným výkonem obnovitelných zdrojů roste i náročnost 

na řízení elektrické sítě. Především z důvodu nízké akumulační schopnosti sítě je potřeba, aby se 

výroba přesně shodovala se spotřebou, v jiném případě by docházelo k frekvenční nestabilitě sítě. 

Jako možné řešení tohoto problému byly zde v diplomové práci uvedeny možnosti využití 

akumulačních vlastností EV pro potřeby elektrické sítě. Jmenovitě může být EV využito pro 

regulaci frekvence a výkonu, regulaci napětí a dále pro vyrovnání zátěže a dodání špičkového 

výkonu. 

V praktické části diplomové práce byla provedena technická analýza k určení dostupné 

akumulační kapacity EV za podmínky minimálního omezení jejich primární přepravní funkce. 

Akumulační kapacita při standartním spojení s elektrickou sítí pomocí zásuvky 230V a 

maximálním proudem 16 A je omezena maximálním zatížením tohoto připojení. Při zvýšení 

zatížení tohoto připojení se potom může zvýšit i dostupná akumulační kapacita EV. Dále zde 

byly provedeny kalkulace nákladů a výnosů při provozu EV v systému V2G, při poskytování 

podpůrných služeb elektrické sítě primární a sekundární regulace. Výsledky ukazují, že EV má 

velký potenciál na trhu s PpS v němž je vysoce ceněna rychlost a dostupnost.  

 



POUŽITÁ LITERATURA 

 

 

54 

POUŽITÁ LITERATURA 
[1] LANG, Stefanie, Max WARBURTON a Abbas Ali QUETTAWALA. Global Autos: Don't 

Believe the Hype -- Analyzing the Costs & Potential of Fuel-Efficient Technology. 

Bernstein Black Book - Global Autos: Don't Believe the Hype - Analyzing the Costs & 

Potential of Fuel-Efficient Technology. 2011, s. 1-445. 

[2] JENKINS, Steven D., John R. ROSSMAIER a Mehdi FERDOWSI. Utilization and effect 

of plug-in hybrid electric vehicles in the United States power grid. 2008 IEEE Vehicle 

Power and Propulsion Conference. IEEE, 2008, s. 1-5. DOI: 

10.1109/VPPC.2008.4677501. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4677501 

[3] WIRASINGHA, Sanjaka G., Nigel SCHOFIELD a Ali EMADI. Plug-in hybrid electric 

vehicle developments in the US: Trends, barriers, and economic feasibility. 2008 IEEE 

Vehicle Power and Propulsion Conference. IEEE, 2008, s. 1-8. DOI: 

10.1109/VPPC.2008.4677702. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=4677702 

[4] THE THIRD AGE OF ELECTRIC VEHICLES. In: TRIGG, Tali. The Journal of the 

International Energy Agency [online]. 2012 [cit. 30.12.2012]. Dostupné z: 

http://www.iea.org/media/images/Issue2_Evs.pdf 

[5] OECD/IAE. Global EV Outlook. 2013, 44 s. Dostupné z: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,37024,en.html 

[6] ZSW. In: More than 400,000 Electric Cars on the Road Worldwide [online]. 2014 [cit. 

2014-05-01]. Dostupné z: http://www.zsw-bw.de/en/support/press-releases/press-

detail/weltweit-ueber-400000-elektroautos-unterwegs.html 

[7] EU launches clean fuel strategy. In: EUROPA [online]. 2013 [cit. 2014-05-02]. Dostupné 

z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-24_en.htm 

[8] OWEN, Nick A.; INDERWILDI, Oliver R.; KING, David A. The status of conventional 

world oil reserves—Hype or cause for concern?. Energy Policy, 2010, 38.8: 4743-4749. 

[9] Nick A. Owen, Oliver R. Inderwildi, David A. King, The status of conventional world oil 

reserves—Hype or cause for concern?, Energy Policy, Volume 38, Issue 8, August 2010, 

Pages 4743-4749, ISSN 0301-4215, Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421510001072 

[10] U.S. Energy Information Administration [online]. 2013 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: 

http://www.eia.gov/ 

[11] Model S. Tesla Motors [online]. 2013 [cit. 2013-12-30]. Dostupné z: 

http://www.teslamotors.com/en_EU/models 

[12] Will high-mileage Nissan Leafs need costly battery replacemennts soon?. Extremtech 

[online]. 2012 [cit. 2013-12-30]. Dostupné z: 

http://www.extremetech.com/extreme/136894-will-high-mileage-nissan-leafs-need-costly-

battery-replacements-soon 

[13] Elektro: odborný časopis pro elektrotechniku. Současný stav a trendy elektromobility v ČR. 

2013, č. 3. ISSN: 1210-0889. Dostupné z: 

http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/FCC/Perspektivy_elektromobility_3/Perspektiv

y_elektromobility_3_output/web/flipviewerxpress.html?pn=8 



POUŽITÁ LITERATURA 

 

 

55 

[14] PRE. Skupina PRE [online]. 2013 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.pre.cz/ 

[15] ČEZ. Emobility [online]. 2013 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.futuremotion.cz/ 

[16] Global EV Charging Points Reach Record Numbers. In: Nationwide: vehicle contacts 

[online]. 2013 [cit. 2013-12-27]. Dostupné z: 

http://www.nationwidevehiclecontracts.co.uk/blog/global-ev-charging-points-reach-

record-numbers/64780/ 

[17] Pluginmap.eu. www.elektromobily.org [online]. 2013 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: 

http://www.elektromobily.org/wiki/PluginMap.eu 

[18] IEA. Transport, energy and CO2 [online]. 2009 [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: 

www.iea.org 

[19] European Roadmap. In: Electrification of Road Transport [online]. 2012 [cit. 1.5.2014]. 

Dostupné z: http://www.avere.org/ 

[20] BARBARO, Pierluigi, et al. (ed.). Catalysis for sustainable energy production. Weinheim, 

Germany: Wiley-VCH, 2009. 

[21] WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND 

POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT [online]. 2007 [cit. 2014-05-01]. 

Dostupné z: http://ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/media/WTT_Report_010307.pdf  

[22] EHSANI, Mehrdad; GAO, Yimin; MILLER, John M. Hybrid electric vehicles: architecture 

and motor drives. Proceedings of the IEEE, 2007, 95.4: 719-728. 

[23] KALHAMMER, Fritz R., et al. Status and prospects for zero emissions vehicle 

technology. Report of the ARB Independent Expert Panel, 2007, 1.1: 12-36. 

[24] AVERE. European Roadmap: Electrification of Road Transport [online]. 2012 [cit. 2014-

05-03]. Dostupné z: www.avere.org 

[25] EUROPEAN COMMISSION. TACKLING THE CHALLENGES IN COMMODITY 

MARKETS AND ON RAW MATERIALS. 2011. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:en:PDF 

[26] Siang Fui Tie, Chee Wei Tan, A review of energy sources and energy management system 

in electric vehicles, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 20, April 2013, 

Pages 82-102, ISSN 1364-0321. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.11.077 

[27] Oge, MT and Grundler, C., Light-duty automotive technology, carbon dioxide emissions, 

and fuel economy trens: 1975 through 2011. Transportation and Air Quality, National 

Vehicle and Fuel Emissions Laboratory of U.S. Environmental Protection Agency; 2012 

[28] JENÉ, Holger; SCHEID, Ernst; KEMPER, Hans. Hybrid electric vehicle (HEV) concepts–

fuel savings and costs. In: International Conference on Automotive Technology. 2004. p. 

2004. 

[29] Voelcker, J. EPA Says Toyota Prius Hybrid No Longer 'Most Fuel-Efficient'. Gas Mileage 

2011 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.greencarreports.com 

[30] Lalit Kumar, Shailendra Jain, Electric propulsion system for electric vehicular technology: 

A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 29, January 2014, Pages 

924-940, ISSN 1364-0321. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2013.09.014 

[31] Toyota. Nickel Metal Hydride (NiMH) [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: 

http://www.toyota.com/ 



POUŽITÁ LITERATURA 

 

 

56 

[32] RESMINI, Federico a Joergen OHLSON. ZEBRA battery integration in "th!nk City" pure 

battery electric vehicle. 2009. 

[33] Nissan. Nissan Leaf [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://www.nissan.cz/ 

[34] ALUMINUM-AIR. Phinergy [online]. 2014 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: 

http://www.phinergy.com/ 

[35] Význam termoelektrických generátorů rychle roste. In: ELEKTRO: časopis pro 

elektrotechniku [online]. 2011 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: 

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=43318 

[36] TriHyBus [online]. 2008 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.h2bus.cz/ 

[37] ŠVÁB, Michal. TRENDY VE VÝVOJI VODÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ: VE SVĚTĚ A 

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. 2006. Dostupné z: http://www.mpo-

efekt.cz/dokument/01.pdf 

[38] Standardization of EV Recharging Infrastructures. 2014. Dostupné z: http://e-mobility-

nsr.eu/fileadmin/user_upload/downloads/info-pool/4.4_E-

MobilityNSR_Recharging_infrastructure_standardization.pdf 

[39] E-mobility. In: E-mobility Infrastructure Standardization [online]. 2009 [cit. 2.5.2014]. 

Dostupné z: http://e-mobility-nsr.eu/fileadmin/user_upload/downloads/info-pool/4.4_E-

MobilityNSR_Recharging_infrastructure_standardization.pdf 

[40] BEAMA. Guide to Electric Vehicle Infrastructure. 2012. Dostupné z: 

http://www.beama.org.uk/ 

[41] EURELECTRIC. European electricity industry views on charging Electric Vehicles. 2011. 

Dostupné z: http://www.eurelectric.org/media/26100/2011-04-

18_final_charging_statement-2011-030-0288-01-e.pdf 

[42] Europe Sets Common Standard for Electric Vehicle Charging. In: Enviromental news 

service [online]. 2013 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://ens-

newswire.com/2013/01/28/europe-sets-common-standard-for-electric-vehicle-charging/ 

[43] Jasna Tomić, Willett Kempton, Using fleets of electric-drive vehicles for grid support, 

Journal of Power Sources, Volume 168, Issue 2, 1 June 2007, Pages 459-468, ISSN 0378-

7753. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.03.010 

[44] P. Denholm, S. Letendre, Grid services from plug-in hybrid electric vehicles: a key to 

economic viability? National Renewable Energy Laboratory, Tech. Rep. 

[45] Kristien Clement-Nyns, Edwin Haesen, Johan Driesen, The impact of vehicle-to-grid on 

the distribution grid, Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 1, January 2011, 

Pages 185-192, ISSN 0378-7796. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2010.08.007 

[46] Willett Kempton, Jasna Tomić, Vehicle-to-grid power fundamentals: Calculating capacity 

and net revenue, Journal of Power Sources, Volume 144, Issue 1, 1 June 2005, Pages 268-

279, ISSN 0378-7753. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2004.12.025 

[47]  S.D. Jenkins, J. Rossmaier, M. Ferdowsi, Utilization and effect of plug-in hybrid electric 

vehicles in the united states power grid IEEE Vehicle and Propulsion Conference (VPPC) 

(2008). 

[48] EDISON. EDISON project [online]. 2013 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 

http://www.edison-net.dk/ 



POUŽITÁ LITERATURA 

 

 

57 

[49] Federal Ministry for the Environment. In: INEES [online]. 2014 [cit. 2014-05-03]. 

Dostupné z: http://www.erneuerbar-mobil.de/de/projekte/foerderung-von-vorhaben-im-

bereich-der-elektromobilitaet-ab-2012/kopplung-der-elektromobilitaet-an-erneuerbare-

energien-und-deren-netzintegration/inees 

[50] KABELE, Richard. EKOFÓRUM. Trhy s podpůrnými službami. 2011. Dostupné z: 

http://keke.vse.cz/wp-

content/uploads/2011/06/110503_trhy_pps_komplet_final_public.pdf 

[51] S.G. Wirasingha, N. Schofield, A. Emadi, Plug-in hybrid electric vehicle developments in 

the US: trends, barriers, and economic feasibility IEEE Vehicle Power and Propulsion 

Conference (VPPC) (2008). 

[52] A. Oudalov, D. Chartouni, C. Ohler, G. Linhofer, Value analysis of battery energy storage 

applications in power systems Proc. 2nd IEEE Power Eng. Soc. Power Systems (2006) 

[53] Willett Kempton, Toru Kubo, Electric-drive vehicles for peak power in Japan, Energy 

Policy, Volume 28, Issue 1, 1 January 2000, Pages 9-18, ISSN 0301-4215. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0301-4215(99)00078-6 

[54] Kristien Clement-Nyns, Edwin Haesen, Johan Driesen, The impact of vehicle-to-grid on 

the distribution grid, Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 1, January 2011, 

Pages 185-192, ISSN 0378-7796. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2010.08.007 

[55] SCHULLER, Alexander; RIEGER, Fabian. Assessing the Economic Potential of Electric 

Vehicles to Provide Ancillary Services: The Case of Germany. Zeitschrift für 

Energiewirtschaft, 2013, 37.3: 177-194. 

[56] ČEPS. Kodex PS. 2014. Dostupné z: 

http://www.ceps.cz/CZE/Data/Legislativa/Kodex/Stranky/default.aspx   

[57] MÁSLO, K. Přednáška k předmětu Řízení ES. 2010. Dostupné z: 

http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/res/Prednaska_Rizeni_frekvence3_Ma

slo.pdf 

[58] MINISTERSTRVO DOPRAVY. Statistika Dopravy [online]. 2014 [cit. 2014-05-03]. 

Dostupné z: http://www.mdcr.cz/ 

[59] BENDING, S., M. FERDOWSI, S. CHANNON a K. STRUNZ. MERGE. Mobile Energy 

Resources in Grids of Electricity. 2010. Dostupné z: http://www.transport-

research.info/Upload/Documents/201402/20140203_154525_77343_D1.1_Specifications_

for_EVGrid_interfacing_communication_and_smart_metering_technologies.pdf 

[60] Přehled cen elektrické energie. In: TZB info [online]. 2014 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 

http://www.tzb-info.cz/prehled-cen-elektricke-energie#d27 

[61] ANDERSSON, SL, AK ELOFSSON, MD GALUS, L GORANSSON, S KARLSSON, F 

JOHNSSON a G ANDERSSON. Plug-in hybrid electric vehicles as regulating power 

providers: Case studies of Sweden and Germany [online]. 2010 [cit. 2014-05-03]. 

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421510000121 

[62] PISTOIA, G. Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications [online]. 2014 [cit. 2014-

05-03]. ISBN 9780444595164. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444595133000157 

[63] ERÚ. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013. 2013. Dostupné z: 

http://www.eru.cz/ 



POUŽITÁ LITERATURA 

 

 

58 

[64] ČEPS. Jak se obstarávají PpS [online]. 2014 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: 

http://www.ceps.cz/ 

[65] SCHULLER, Alexander a Fabian RIEGER. Assessing the Econimic Potential of Electric 

Behicles to Provide Ancillary Services: The Case of Germany. 2013. 

[66] ČEPS. Všechna data [online]. 2014 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://www.ceps.cz/ 

 

 


