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ABSTRAKT 

Jedná se o rešeršní práci zkoumající současné trendy v elektro mobilitě. Zaměřuje se především 

na různé druhy uspořádání pohonných prvků a zdrojů energie, další část se soustředí na samotné 

elektromotory a akumulátory, které by bylo možné v elektromobilitě využít. Poslední část práce 

pojednává o dobíjení energetického média a možnosti rozšíření dobíjecích stanic v České 

Republice. 

ABSTRACT 

This work is meant as overview of current technologies and trends in electromobils and hybrid 

vehicles. This work is divided in four parts first deal with components setting in vehicles and 

summarising differences, second part focus on components as electromotor, accumulators, third 

part focus on charging and refiling fuels and fourth deal with possibility of spreading charging 

stations in Czech Republic. 
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ÚVOD 

 

 

Výzbroj dopravních strojů se do nedávna zdála jako jasná disciplína. Používali se spalovací 

motory a smog z nich plnil města, tento trend se nyní rapidně mění a lidstvo se snaží přejít na 

ekologičtější pohony. Ty se rozvíjejí různými směry, různí výrobci dopravních prostředků se 

vydávají různými cestami. Zatím není zcela jasné, jak tento vývoj bude pokračovat a tato 

revoluce v dopravě skončí. V této práci jsem se pokusil o literární rešerši napříč elektrickými 

technologiemi tak, aby bylo snazší se v rozdílech zorientovat a pochopit, v čem jsou technologie 

rozdílné a jaká mají úskalí. 

Nejdříve je nutné udělat si přehled o potřebách a požadavcích na samotnou výzbroj vozidel. 

Zaměřil jsem se na osobní dopravu, ale principy mohou být chápány a aplikovány jak do 

nákladní, tak i železniční dopravy. Z hlediska uživatele musí být dopravní zařízení spolehlivé, 

mít dlouhý dojezd a musí u něj být možnost snadného doplnění energie za co možná nejkratší 

čas. Je kladen důraz na rekuperaci energie, neboť v současné době je při brždění celá kinetická 

energie vozidla přetvořena na tepelnou, a to by se do budoucna mělo změnit, aby se i ta využila 

co nejvíce na samotný pohyb vozidla. 
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MOTIVACE 

 

Tuto práci jsem se rozhodl psát na téma elektrická výzbroj dopravních prostředků, neboť se 

hodlám i na dále ve studijním i profesním životě zabývat problematikou dopravy. Potřebu na 

změnu vidím všude kolem nás. Z hledisek hustoty dopravy i jejího negativního vlivu na životní 

prostředí. Doufám, že s pomocí této práce a dalších studií dopravy a jejich regulací v tomto 

oboru, budu schopen stát se odborníkem a mít možnost podílet se na transformaci dopravních 

řešení ve světě.
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1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VOZIDLA A  

JEDNOTLIVÉ PRVKY VE VOZIDLE 

V této části jsou schématicky popsány důležité hodnotící faktory při návrhu dopravních 

prostředků v obrázku 1. 

 
 

 
 

Obrázek 1 Faktory ovlivňující návrh dopravního prostředku 
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2 ROZDĚLENÍ TYPŮ ALTERNATIVNÍCH  

POHONNÝCH SOUSTAV V AUTOMOBILNÍM 

PRŮMYSLU 

V současné době je velmi aktuální otázkou optimální druh pohonů pro transportní prostředky 

zejména díky zpřísňujícím se regulím EURO. Dá se očekávat, že se tento trend nezmění, proto 

výrobci vozidel zvažují další možnosti pohonů a jejich vzájemné kombinace. Jako alternativa 

za spalovací motory se nejlépe jeví motory elektrické. 

Základní rozdělení elektrických pohonů, by se dalo rozlišit na: 

- Hybridní vozy (HEV) 

- Plug in hybrid (PHEV) 

- Elektro vozy (EV) 

2.1 Hybridní vozy, uspořádání pohonné jednotky 

 

Hybridní pohon je takový pohon, který využívá kombinace několika zdrojů energie pro pohon 

jednoho dopravního prostředku. Může se jednat o různé kombinace, například spalovací motor 

– elektromotor nebo spalovací motor – stlačený plyn. Hybridní vozy se liší zejména 

uspořádáním pohonných jednotek[1] (1) 

 

2.1.1 Paralelní uspořádání.  

Paralelní uspořádání je takové kdy jsou v systému 2 zdroje energie, které pracují nezávisle na 

sobě a jsou seřízeny tak aby si v určité momenty pomáhaly v určitých provozních situacích. 

Nejčastěji se používá spojení spalovací motor/ elektromotor ale může být i spalovací motor 

stlačený vzduch. 

2.1.1.1 Spalovací motor / Elektromotor 

Toto uspořádání využívá elektromotor připojený paralelně se spalovacím motorem. V tomto 

uspořádání může elektromotor pracovat ve 2 režimech. [2] V provozu při rozjíždění, jízdě do 

kopce, či akceleraci pomáhá elektromotor spalovacímu motoru, díky tomu se sníží spotřeba 

paliva ve fázích, kdy ji spalovací motor má nejvyšší a tím se zároveň sníží produkce emisí . [1] 

Druhý režim elektromotoru je v podobě generátorového režimu, ve kterém motor rekuperuje 

ztrátovou energii z brždění na dobíjení akumulátorů. Grafické znázornění v obrázku 2. (2) 

 
Obrázek 2  Paralelní uspořádání [1] 
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2.1.1.2 Spalovací motor / stlačený vzduch  

Hybrid Air [3], jak tuto svou technologii automobilka PSA nazývá, je založena na principu 

stlačování vzduchu při brždění a volnoběhu motoru. Schéma zapojení tlakových lahví je 

znázorněno v obrázku 3.  Tato energie je poté využívána především na rozjíždění, jízdu 

v nízkých rychlostech a při dynamické jízdě na zvýšení akcelerace vozu. Touto technologií má 

dle automobilky dojít k rapidnímu snížení spotřeby na 2,9 litry na 100 km u vozů, kde se nyní 

spotřeba pohybuje okolo 5,4 litrů na 100 km a tím ke snížení vyprodukovaných emisí. 

Technologie se zatím však nedostala do běžného provozu u automobilů. Tato technologie se již 

používá pro autobusy a dodávky typu poštovních vozů, které pravidelně brzdí na krátkou dobu 

a zároveň jsou dost velké na to, aby bylo možno systém nainstalovat, protože je potřeba velkých 

zásobníků.[4]  (3)  (4) 

 

Obrázek 3  PSA Air Hybrid (3) 

2.1.2 Sériové uspořádání 

V této sestavě je za hlavní pohonný člen vozu považován elektromotor, který je poháněn za 

pomoci energie z baterie, ale také elektrické energie přetvořené ze soustavy spalovací motor – 

generátor. V této konfiguraci elektromobil jede na elektřinu z akumulátoru a v případě 

nedostatku energie začne vytvářet potřebnou energii na zbytek cesty za pomoci zážehového 

motoru. Tato konfigurace se značí jako E-REV (Extended Range Electrical Vehicle). 

Nevýhodou tohoto systému je, že dochází 3x k přetvoření energie: nejdříve z tepelné na 

mechanickou, pak mechanické opět na elektrickou a následně nazpět elektrická na 

mechanickou, což je samozřejmě zatíženo ztrátou energie při přeměnách. [1] Jedinou výhodou 

je, že spalovací motor pracuje ve velmi specifickém rozsahu otáček a tím dosahuje relativně 

vysoké účinnosti. Účinnost z celého přenosu energií Mechanická/Elektrická/Mechanická se 

pohybuje okolo 55 %, v tom však není zahrnuta první přeměna tepelné energie z paliva. 

Grafické znázornění viz obrázek 4.  [1]  Obrázek 4 Sériové uspořádání[1] 
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2.1.3 Kombinované (Sériově / paralelní) uspořádání 

V této soustavě je důležitým prvkem dělič výkonu, ten rozhoduje, jakou cestou půjde výkon ke 

kolům. [2] Mechanická cesta je v podobě paralelního uspořádání, elektrická za pomocí 

sériového uspořádání. [1] To, jakou cestou energie půjde, rozhoduje režim jízdy. V současné 

době je tato technologie nejrozšířenější a vozům s tímto systémem se říká Full Hybrid. 

Celý systém může pracovat v několika režimech viz obrázek 5: 

 

Obrázek 5 Moduly kombinovaného uspořádání [2] 

a) rozjezd, pomalá jízda – spalovací motor je vypnutý, protože by běžel v nehospodárném 

režimu, vozidlo pohání jen elektromotor (A) 

b) normální jízda – výkon spalovacího motoru je rozdělen v rozdělovacím soukolím mezi 

nápravu (B) a generátor (C), který́ dodává energii do baterie v době, kdy by měl běžet bez zátěže 

c) plná akcelerace – při plném sešlápnutí akceleračního pedálu pohání vozidlo oba motory (B, 

C), elektromotoru dodávají proud i baterie (A) 

d) decelerace a brždění – kinetická energie vozidla se využívá k pohonu elektromotoru, jenž se 

mění v generátor, který́ dobíjí baterie (A) 

e) dobíjení baterií – poklesne-li napětí baterií, začnou se dobíjet proudem z generátoru (D) 

 

2.2 Plug-in Hybridní vozy (PHEV) 
Mezikrokem mezi hybridními vozy a elektrovozy je plug-in hybrid, který většinou využívá 

kombinované uspořádání jako mají hybridy s tím rozdílem, že akumulátor je podstatně větší a 
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lze jej nabíjet z domácí sítě, nebo na dobíjecích stanicích. Díky tomu je tento typ schopen pouze 

na elektřinu ujet desítky kilometrů a na plně spalovací režim přechází až při vyšších 

rychlostech.



 

 

 

10 

 

 

2.3 Elektrovozy (EV) 
U elektro vozů je jediným zdrojem mechanické energie elektromotor, či množství 

elektromotorů pro něž je elektrická energie uschována buď to v bateriích, nebo palivových 

článcích. Elektrovozy slibují řadu výhod oproti dnešním vozům. Těmi nejvýznamnějšími jsou 

nižší náklady na provoz, počítá se s cenou 1kč za kilometr jízdy v energiích, v autě je minimum 

mechanických komponentů tudíž méně komponentů, které by se mohly pokazit, a tak není 

potřeba výměny tolika provozních kapalin. Celý systém shrnuje obrázek 6, kde je graficky 

znázorněno sestavení systému a na obrázku 7 je znázorněno jak u reálného vozu zapojení 

vypadá a to na příkladu vozu Tesla. Co je však v dnešní době nejvýznamnějším faktorem jsou 

vyprodukované emise, které během jízdy jsou u EV nulové. [5] Otázkou však zůstává produkce 

energie. Spekuluje se jakou metodou by se měla získávat tak, aby měla co nejnižší vliv na 

životní prostředí. Další neznámou je též jak energii ukládat, a hlavně, jak doplňovat během cest. 

To bude popsáno v kapitole 4. Druhy zdrojů elektrické energie a v kapitole 5. Doplňování 

pohonného média v této práci. Co se týká jízdních vlastností, elektrovozy mají velmi nízko 

těžiště, proto velmi dobře drží na vozovce. Dalším rozdílem oproti spalovacím motorům je 

okamžitý nárůst výkonu při akceleraci. 

 

Obrázek 6 Zapojení EV 

 

Obrázek 7 Rozložení pohoné soustavy v Elektromobilu Tesla model S [5] (5) 
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3 DRUHY ELEKTROMOTORŮ 

 

Na trhu se dnes nachází velké množství elektromotorů, které se od sebe liší v mnoha faktorech. 

V této kapitole bude upozorněno na existující typy a jejich vlastnosti. 

Rozdělení elektromotorů: 

- Asynchronní  

- Synchronní 

- Synchronní s permanentními magnety 

- Reluktanční 

- Stejnosměrné  

- BLDC / EC 

 

3.1 Asynchronní elektromotory (AC) 

Asynchronní ́(indukční)́ motor je nejrozšířenější, nejjednodušší a nejlevnější točivý elektrický́ 

stroj. Jeho řízení se dá snadno ovládat za pomoci frekvenčního měniče. Schéma viz obrázek 8. 

[6] (6) 

 

 

 

Obrázek 8 Asynchronní motor [6] 
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Vlastnosti asynchronního motoru 

Výhody Nevýhody 

+ Konstrukčně velmi jednoduché 
- Musíme mít střídavý zdroj napětí 

+ Nepotřebuje kartáče, které by se 

opotřebovávaly 

- Velký a těžký 

+ Nepotřebuje permanentní magnety 
  

+ Je robustní 
  

+ Bezúdržbový 
  

+ Regulace otáček pomocí frekvence 
  

+ Účinnost více 90+ % v celém rozmezí otáček 
  

+ Stačila by jednostupňová převodovka 
  

+ Samo rozběhový systém 
  

+ Není potřeba pozičních senzorů 
  

+ Při mechanické rotaci rotorem se z něj 

automaticky stává generátor   

Pracuje na principu 3 fázového vinutí posunutého o 120°, díky kterému generuje proud na 

rotorové kleci, což způsobí rotaci za pomocí točivého magnetického pole, jehož velikost se 

nemění, mění se pouze jeho směr. Rotor se otáčí se zpožděním vůči rotujícímu magnetickému 

poli, tomuto jevu se říká skluz. Změna momentové charakteristiky je znázorněna na obrázku 9. 

[6] (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 Momentová charakteristika asynchronního motoru [6] 
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3.2 Synchronní elektromotory (AC) 

Synchronní ́ stroje jsou používány zejména jako generátory. Mohou se však zapojit i jako 

motory a používají se pro pohony strojů, které́ vyžadují stálé otáčky bez ohledu na zatěžující 

moment, např. pro pohon velkých napájecích čerpadel v tepelných elektrárnách. Konstrukce 

motoru viz obrázek 10. [6]  (6) 

 

Obrázek 10  Konstrukce synchronního stroje s vyniklými póly: 

1) stator, 2) rotor, 3) magnetický obvod statoru, 4) statorové vinutí, 5) rotorové vinutí, 6) 

póly, 7) sběrací kroužky, 8) hřídel. [6]  (6) 

Vlastnosti synchronních motorů: 

Výhody Nevýhody 

+ Konstrukčně jednoduchý 
- Musíme mít střídavý zdroj napětí 

+ Levný 
- Potřeba kartáčků 

+ Stálá rychlost otáček 
- Není samo rozběhový 

+ Může být zapojen jako motor 

i alternátor 

- Těžký 

 

• Princip je indukování proudu a tím vytvoření magnetického pole podobně jako u 

asynchronního motoru na statorovém vinutí a přísun stejnosměrného proudu na 

rotorovém vinutí. [6]  

• Problém u tohoto typu motoru pro EV jsou kartáčky, které jsou třeba po určité době 

vyměnit a také jeho rozběh. 

• Synchronní motor má i při zvyšujícím se momentu konstantní otáčky pouze se mění 

neho odběr 
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3.3 Synchronní elektromotor s permanentními magnety  

Jsou to motory, které pro vytvoření magnetického toku používají permanentní ́ magnety z 

moderních materiálů na bázi vzácných zemin nap. Sa–Co, nebo Nd-Fe-B. Viz obrázek 11. Tato 

úprava vede k zjednodušení motoru, protože ten pak neobsahuje budící vinutí ani kroužky. [8]  

 

 

 

Obrázek 11 Schéma synchronního motoru s permanentními magnety[9] (8) (9) 

 

 

Vlastnosti synchronní elektromotor s permanentními magnety: 

Výhody Nevýhody 

+ Lepší účinnost než asynchronní motory 
- citlivý na dodržování štítkového napětí 

+ Menší rozměry než asynchronní motory 
- malý moment přetížitelnost 

+ permanentní magnet budí konstantní 

magnetický tok v motoru 

- Je potřeba Frekvenčního měniče se 

speciálním softwarem 

+ Magnetizační proud ze sítě je minimální 
- Cena 

+ lepší účinnost při stejném výkonu = menší 

proud a z toho vyplývá levnější frekvenční 

měnič 

+ automaticky funguje i jako generátor 

- Musíme mít střídavý zdroj napětí 
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1.1 Reluktanční motory 

Princip funkce: Otáčivý moment motoru vzniká́ v důsledku rozdílných magnetických odporů 

magnetického obvodu, které́ jsou důsledkem nerovnoměrné́ vzduchové́ mezery nad póly 

statorového vinutí. Rotor reluktančního motoru je složený pouze z vhodně tvarovaných plechů. 

Neobsahuje budící ani jiné vinutí ani permanentní ́ magnety. Schéma s principem funkce na 

obrázku 12. [8] [11] [31]     (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 schéma reluktančního motoru [8] (10) (10) 

Vlastnosti reluktančních motorů:  

Výhody Nevýhody 

+ Jednoduchá konstrukce 

- Potřeba speciálního vícefázového zdroje 

napětí 

+ Možnost velmi vysokých otáček 
- Složité řízení 

+ Srovnatelné vlastnosti se synchronními 

stroji s permanentními magnety  

- Střídavé napětí 

+ Není potřeba permanentních magnetů 
 

+ Snadné chlazení   

+ Vysoká účinnost jako generátor   
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3.4 Stejnosměrné motory s cizím buzením 

Stejnosměrný motor s cizím buzením má budící vinutí připojeno ke zvláštnímu zdroji. 

Vyznačuje se dobrými vlastnostmi, proto nachází ́široké uplatnění ́v průmyslové́ praxi, např. v 

elektrických pohonech. Schéma uspořádání motoru na obrázku 13 a  zapojení motoru je 

znázorněno na obrázku 14. Charakteristika viz obrázek 15. [8] (8) 

 

 

 

Vlastnosti stejnosměrných motorů s cizím buzením 

Výhody Nevýhody 

+ Stejnosměrný proud 

- Komutátor – nutná údržba kluzných 

kontaktů (uhlíkových kartáčků) 

+ Při změně momentu automaticky 

přechází do generátorového režimu 

- Konstrukčně náročné, rozměrné 

+ Snadné řízení otáček změnou napětí na 

rotoru 

- Špatná účinností charakteristika 

 

Obrázek 15 Zatěžovací a mechanická charakteristika  

stejnosměrného motoru s cizím buzením[6] 

 

Obrázek 14 Schéma uspořádání  

stejnosměrného motoru [9] 

 

Obrázek 13Schéma zapojení [8] 
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3.5 BLDC/EC 

BLDC a EC motory jsou stejnosměrné elektronicky komutované motory, které díky elektrické 

komutaci a permanentním magnetům mají výbornou charakteristiky. Na obrázku 16 je popsána 

konstrukce motoru a na obrázku 17 je schéma zapojení motoru.[11] (11) 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti BLDC a EC motorů [12][11]] (12) (11) 

Výhody Nevýhody 

+ Neopotřebovává se, jelikož nejsou 

potřeba kartáče 

- Nutnost ovládacího softwaru 

+ Velmi vysoká účinnost  

- Zařízení pro sledování pólů (Hallovi 

sondy) 

+ Konstantní zátěžová charakteristika 
- Permanentní magnety jsou potřeba 

+ Menší hlučnost 
- Dražší než ostatní 

+ Autostartovací vlastnost 
- Složitá konstrukce 

+ Stejnosměrný proud 

- Konstantní přítomnost 

magnetického pole 

+ Vysoké otáčky v malém = lehkém 

provedení 

- Složitější na zapojení jako alternátor 

+ Rotor je bez jakéhokoliv vinutí 
  

+ Regulační zařízení již zabudované 
  

Obrázek 16 Schéma uspořádání BLDC motoru [11] 

 

Obrázek 17 BLDC motor 1)statorový 

svazek 2)rotorový svazek 

 3)čidlo polohy 4)modul elektroniky 

5)ventilátor [34] (34) 
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3.6 Hodnocení 

Na základě informací jsem došel k poznatku, že nejvhodnější motory pro elektromobilitu jsou 

synchronní motory s permanentními magnety, pro jejich vysokou účinnost a rozměry. Problém 

je však ve vzácných zeminách, které se náročně těží. V případě elektromobilů se jedná 

především o neodymu použitý na magnety. Alternativa, která by tento problém řešila by mohl 

být reluktanční motory, ale ty ještě stále nemají zcela dopracované ovládání, které se výrobci 

snaží zlepšit. Další možností jsou asynchronní elektromotory - ty mají nevýhodu ve svých 

rozměrech a nižší účinnosti než je tomu v případě reluktančních a synchronních 

s permanentními magnety. Poslední možností se mi jeví BLDC motory u těch je však taktéž 

potřeba vzácných zemin a je náročné je zapojit jako generátor.
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4 DRUHY ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

4.1 Baterie 

Všeobecně nejpoužívanějším prostředkem na ukládání elektrické energie v současnosti jsou 

baterie, které ukládají energii v chemické podobě. Jedná se tudíž o elektrochemické zařízení. 

První moderní baterie byla sestavena Alessandrem Voltem, když spojil k sobě zinkové a 

měděné destičky, mezi které jako elektrolyt napustil textilii kyselinou sírovou smíchanou 

s vodou. [11] (11) 

Pro porovnávání vlastností baterie jsou nejčastěji používány 

- Watt-hodina (Wh) udává jaký výkon je energie uschovaná v článku schopna 

vykonávat po dobu jedné hodiny 

- Ampér-hodina (Ah) udává kolik proudu může článek uchovávat a je schopen vydat po 

dobu jedné hodiny, tento údaj je nejčastěji uveden na bateriích 

- Specifická energie Wh/kg udává poměr uchované energie ku jednomu kilogramu váhy 

což je důležitý porovnávací faktor mezi články zejména pro mobilní aplikace. 

- Columbická účinnost - je vztah mezi nabíjecí a vybíjecí nábojovou kapacitou. [11] 

- C-Rate je poměr vyjadřující, jak rychle je baterie schopna přijímat nebo vydávat 

energii. Příklad: Maximální hodnota uložené energie na baterii je 1Ah a má 1 C rate, 

pak by měla po dobu 1hodiny být schopná se úplně vybít. 

Pokud stejná baterie má označení 0.5 C znamená to, že se vybije za 2 hodiny – příklad 

viz Obrázek č. 18. 

 

Obrázek 18 Charakteristika C-rate [11]  (11) 

 

4.1.1 Faktory ovlivňující výběr baterie 

 

Osmihranná baterie (octagonal battery), termín používaný pro popsání požadavků na baterie, 

neboť baterie jsou velmi komplexní záležitost a při volbě je třeba vzít v potaz alespoň 8 

základních předpokladů, abychom pro aplikaci zvolili tu správnou, protože zatím se nepodařilo 

vynalézt jednu univerzální, vhodnou pro všechno. 
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1) Úložná energie [Ah]: Množství energie, které jsme schopni v článku uložit 

2) Možná zátěž [A]: Kolik proudu je baterie schopná nárazově vydat. 

3) Cena [Kč]: Čím dokonalejší článek tím dražší 

4) Životnost: Počet cyklů, které je baterie schopna vykonat, než dojde k jejímu poškození. 

Nezáleží pouze na délce užívání, ale i na prostředí, ve kterém je používána a na 

zatěžování, či hloubce vybití. Baterie chceme použít v automobilech, u kterých se počítá 

životnost alespoň 8 let a měla by vydržet minimálně tuto dobu. 

5) Bezpečnost: Zejména lithiové baterie mohou dosahovat vysokých kapacit. To je, ale 

dělá nestabilními a může se stát, že začnou hořet. Proto většina výrobců již odstoupila 

například od výroby metalicko-lithiových baterií, neboť byly velmi náchylné ke 

vzplanutí. 

6) Teplotní rozptyl: Baterie fungují nejlépe při pokojové teplotě, protože chladno 

zpomaluje elektrochemickou reakci všech typů baterií. Li-ion baterie nesmí být použity 

pod teplotou mrazu, proto se často tepelně izolují a opatřují ohřívači. Vysoká teplota na 

druhou stranu může způsobit poškození článku a snížit jeho životnost. 

7) Toxicita: Některé typy baterií musely být staženy z výroby z důvodu zatěžování 

životního prostředí, jako například články založené na kadmiu nebo rtuti, protože byly 

extrémně toxické. Úřady v Evropě usilují i o zakázání olověných akumulátorů, to je 

však v současné době ekonomicky nemožné, protože za ně není cenově přijatelná 

alternativa. Baterie založené na Niklu i Lithiu jsou též mírně toxické, ale jsou neškodné, 

pokud jsou vhodně užívané a recyklované. 

8) Rychlost nabíjení: Baterie na základě niklu a lithia mohou být nabíjený rychlostí až 

1C. Průměrná niklová baterie se takto nabije za 90 minut a Li-ion za 2-3 hodiny na 

100%, i když to se díky vylepšování materiálu mění a nabíjecí proudy se zvyšují. 

Olověným bateriím je tato možnost odepřena, proto jejich nabíjení trvá velmi dlouho. 

Veškeré nabíjení nad 1C způsobuje přetěžování článku a jeho poškozování. Pouze Nikl 

Kadmiové články zvládají ultra rychlé nabíjení bez výrazného poškození a to jen za 

určitých podmínek. [11] [12] (11) (12)¨ 

 

 

4.1.2 Přehled typů akumulátorů dle Chemického složení 

V této části jsou za pomoci tabulky 1 názorně porovnány jednotlivé baterie dle chemického 

složení. V následující časti pak bude doplněn podrobný popis.  
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Tabulka 1) Přehled akumulátorů dle chemického složení [13][14] (13) (14) 

Druh akumulátoru Olověné  NiCd NiMH 
Li-ion 

Kobalt Mangan Fosfát 

Specifická energie [Wh/kg] 30-50 45-80 60-120 150-250 100-150 90-120 

Vnitřní odpor Velmi nízký Velmi nízký Mírný 

Cyklická životnost 200-300 1000 500-1000 

Nabíjecí čas 8-16h 1-2h 2-4h 

Možnost přebití vysoká Mírná Nízká 

Měsíční samovybíjení 20°C 
5% 20% 30% <5% 

Napětí na článku 
2V 1.2V 3.6V 

Max přepětí 
2.40V  

Pplné nabití na základě 

hodnot napětí 4.2 může být vyší 

Maximální vybití 
1.75V 1.00V 2.50-3.00V 

Maximální zatížení /  

optimální zatížení 5C / 0.2C 20C / 1C 5C / 0.5C 

2C / 

<1C 

>30C / 

<10C 

>30C / 

<10C 

Nabíjecí teplota .-20 až 50°C 0 do 45°C 0 do 45°C 

vybíjecí teplota  .-20 až 50°C .-20 do 65°C .-20 do 60°C 

Požadavky na údržbu 

1 za 3-6 

měsíců nutné 

nabít  

Každých 90 dnů 

nutnost úplného vybitý 

a nabití 

Bezúdržbové 

Bezpečnostní předpoklady teplotní 

stabilita 

teplotní stabilita, 

ochraná pojistka  Ochranný obvod 

Využití od End.1st. 1950 1990 1991 1996 1999 

Toxicita 
Velmi vysoká 

Velmi 

vysoká Nízká Nízká     

Columbická účinnost 
~90% 

~70% fast charge / 

~90% slow charge 99% 

Cena Nízká  Vysoká 
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4.1.3 Olověné baterie 

Jedná se o první masově používanou baterii, která získala na popularitě díky své jednoduchosti 

a dostupnosti. Vynalezl Gaston Planté v roce 1859. V dnešní době se ji však Evropská unie 

snaží zakázat, kvůli její toxicitě, ale nemá cenově srovnatelnou náhradu. 

 

Charakteristika Olověných baterií 

Výhody Nevýhody 

+ Levné jednoduché na výrobu; nízká cena za 

Wh 

- Nízký poměr váhy ku uschované energii 

(Wh/kg) 

+ Nízká samo vybíjecí vlastnost, nejnižší mezi 

nabíjecími bateriemi 

- Pomalé nabíjení- 14-16 hodin 

+ Schopnost vysokých vybíjecích proudů 
- Musí být uschovávána nabitá, aby se nezničila 

+ Dobrá funkčnost jak za nízkých, tak i 

vysokých teplot 

- Limitovaná cyklická životnost, zejména při 

hlubokém vybíjení 

  

- Starší verze s tekutým dielektrikem vyžaduje 

jeho doplňování 

- Transportní limitace u typu s tekutým 

dielektrikem 

- Je toxická 

 

 

U olověných baterií je velmi důležité, jak moc baterie vybíjíte vzhledem k její životnosti to 

popisuje tabulka 2: 

Tabulka 2)  Cyklická životnost olověné baterie 

Hloubka vybití Baterie startérů Baterie pro chod 

100% 12-15 cyklů 150-200 cyklů 

50% 100-120 cyklů 400-500 cyklů 

30% 130-150 cyklů 1000+ cyklů 
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4.1.4 Nickel-Cadmium bateries (NiCd) 

Baterie má obrovskou výhodu v její stabilitě a hlavně je skvělé jak je možnost ji zatěžovat až 

20C, ale má nízkou specifickou kapacitu. Podrobně jsou její vlastnosti popsány v tabulce 3. 

Vynalezl Waldemar Jungner v roce 1899. Schéma baterie je na obrázku 19. 

 

Vlastnosti NiCd Baterií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody Nevýhody 

+ Stabilní, velké množství cyklů při správné 

údržbě 

- Relativně nízká specifická energie článku 

v porovnání s Lithiovými 

+ Jediné baterie, které mohou být velmi 

rychle nabity bez poškozování 

- Paměťová vlastnost-potřeba pravidelného 

úplného vybití 

+ Dobrá zátěžová charakteristika, možno i 

krátkodobě přetěžovat 

- Cadmium je toxický kov. Nemůže být 

umístěn na skládku 

+ Dlouhá skladovatelnost, můžou se 

uschovávat bez napětí, jen nutný opatrný 

rozběh 

- Vysoká sebe vybíjecí vlastnost, musí se po 

dlouhém skladování vždy nabít 

+ Jednoduchá skladovatelnost a přeprava, 

není předmětem kontrol 

- Nízké napětí na článku pouze 1,2V 

+ Dobré provozní vlastnosti při nízkých 

teplotách 

 

+ Nejnižší cena za cyklus v porovnání 

s ostatními typy baterií 
  

+ Dostupná v široké škále velikostí a 

vlastností   
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4.1.5 Nickel-Methal-Hydrid (NiMH) [13](13) 

Tyto baterie mají vyšší kapacitu než NiCd a jejich obrovskou výhodou je nízká toxicita. Vejí 

vlastnosti jsou popsány v tabulce 4. Tyto baterie stejně jako NiCd jsou distribuovány ve 

válcových článcích, jejichž vnitřní podobu znázorňuje obrázek 19. 

 

Vlastnosti NiMH baterií 

 

Výhody Nevýhody 

+ O 30-40% vyšší kapacita než NiCd 
Limitovaná životnost, v případě hlubokého vybití 

se ještě snižuje 

+ Menší paměťová vlastnost než NiCd, 

mohou se dobíjet bez vybití 
Zapotřebí složitý nabíjecí systém, citlivé na přebití 

+ Jednoduchá skladovatelnost a přeprava, 

není předmětem kontrol 

Není schopno vůbec pojmout přebytí, musí být 

vždy mírná rezerva 

+ Nezávadné vůči životnímu prostředí, jen 

mírně toxické 
Velmi se zahřívá při rychlém nabíjení i vybíjení 

+ Niklový obsah je výhodný pro recyklaci Vysoká samo vybíjecí vlastnost 

+ Velké rozpětí pracovních teplot Columbická účinnost pouze 65% (Li-ion 99%) 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Rozložení bateriového článku[34] 
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4.1.6 Baterie založené na Lithiu 

V současné době je nejvýznamnějším typem baterií na trhu baterie na základu lithia, kde je 

lithium napovlakované na hliníkové fólii a zapojeno na pozici katody a grafit v různých 

podobách napovlakované na mědi se používá jako anoda. [15] V minulosti se používala jako 

anoda lithium a katodou byl významnější kov, jenomže docházelo k tvorbě dendritů a selhávání 

baterií. Do současných článků se jako elektrolyt používají lithiové soli ve formě organických 

rozpouštědel. [14]  (14) 

Vlastnosti Lithiových baterií 

Výhody Nevýhody 

+ Vysoká hustota energie na článku, možnost 

velkých proudů  

- Nutnost ochranného okruhu pro případ 

přehřátí 

+ Dlouhá cyklická životnost a prodloužená 

skladovatelnost, bezúdržbové 

- Degradace při vysokých teplotách 

+ Vysokokapacitní, malý vnitřní odpor, 

dobrá  

Columbická účinnost 

- Nemožnost rychlého nabíjení 

v mínusových teplotách 

+ Jednoduchý nabíjecí program a poměrně 

krátká doba nabíjení 

- Přeprava ve velkém množství podléhá 

přísné regulaci 

+ Nízké samo vybíjení   

 

Skupina lithium-iont skýtá širokou škálu typů článků, které sdílejí společný základ a to Lithium. 

Jejich kompletní chemické složení je velmi variabilní. Li-cobaltové, Li-magnesiové, NMC a 

Li-hliníkové jsou velmi podobné v tom, že přináší vysokou kapacitu a jsou používány 

v mobilních zařízeních. Li-fosvátové a Li-titanové mají nižší napětí a nižší kapacitu, za to jsou 

však velmi stabilní a odolné, proto se používají u dopravních prostředků a stacionárních 

aplikací. Podrobněji jsou rozdíly mezi lithiovými bateriemi popsán v tabulce 3. 

 

4.1.6.1 Lithium-Polymer 

Tento typ baterií je často zmiňován zejména s ohledem na rozmach mobilních zařízení. Jedná 

se v podstatě o baterii založenou na lithiu – kobaltu, manganu, fosfátu avšak s jiným typem 

dielektrika. První dielektrikum pro polymerní baterie vzniklo v roce 1970 jako suchá polymerní 

fólie, která se vkládala mezi anodu a katodu, ta měla velmi dobré vlastnosti, ale celý systém se 

musel držet nad teplotou 60°C. Koncem roku 2000 se přišlo na vylepšení, které umožnilo 

baterie využívat v dnešním rozsahu. Základem bylo vytvoření gelového elektrolytu s 

micropóry, který má vhodnou konduktivitu již za pokojové teploty. [15] To má za výhodu nižší 

váhu, možnost libovolných tvarů baterií, které nemusí být ve válcovém obalu, a hlavně, tento 

typ elektrolytu má nižší hmotnost, což zvyšuje jeho specifickou energii. Nejedná se tedy o jiné 

chemické složení baterie pouze o změnu elektrolytu. Nevýhoda je, že elektrolyt zatím stále 

nemá tak dlouhou životnost jako ten tradiční, a tak se stává, že dojde k uvolnění plynů v obalu 

a proto je potřeba při návrhu umístění baterie počítat s možností „nafouknutí“ článku. [15] (15) 
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Tabulka 3 Porovnání Lithiových baterií a jejich charakteristika 
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4.2 Ultrakondenzátor / Superkapacitory 

V základu se jedná o klasický princip kondenzátoru, který na svých deskách ukládá elektrický 

náboj a vrstva dielektrika brání jeho probíjení. Velká výhoda této technologie je, že se elektrická 

energie ukládá přímo v podobě elektrického náboje, tudíž nedochází k její transformaci jako je 

tomu u elektrochemických baterií. Tato technologie oproti bateriím dovoluje nabíjení i vybíjení 

velmi vysokými proudy v krátkém čase a u Superkapacitorů až do objemu v řádech faradů. 

Jednou z hlavních charakteristik a nevýhod vůči bateriím je změna napětí při jejich vybíjení.  

To je znázorněno v obrázku 20. V tabulce 4 jsou popsány hlavní rozdíly mezi 

ultrakondenzátory a bateriemi na základu lithia. [11](11) 

 

 
Obrázek 20 Vybíjecí a nabíjecí charakteristika ultrakapacitoru [11] (11) 

 

Porovnání Superkapacitorům vůči Li-ion bateriím viz tabulka 4. [12] (12) 

Tabulka 4) Srovnání Baterií  a ultrakapacitorů 

Funkce Superkapacitor Li-ion Baterie 

Nabíjecí doba 1-10 sekund 10-60 minut 

Cyklická životnost 1milión nebo 30 000h 2000 cyklů 

Napětí na článku 2,3 až 2,7V 3,6V konstantní 

Specifická energie 5 Wh/kg 120-240 Wh/kg 

Specifický výkon Až 10 000 W/kg 1000-3000 W/kg 

Cena za kWh 210 000 Kč 5250-21000 Kč 

Životnost 10-15 let 5-10 let 

Nabíjecí teplota -45 až 60 °C 0-45 °C 

Vybíjecí teplota -45 až 60 °C 0-45 °C 

 

Superkapacitory mají výhodu tam, kde je za potřebí dodat obrovský proud ve velmi malém čase 

anebo uschovat skokově velký přebytek na později. 

Tudíž již zastává místo ve velkých aplikacích, jakými jsou železnice, kde je potřeba obrovských 

proudů k rozběhu a kde byli dodnes používány setrvačníky. V dnešní době jsou však již i další 

kolejové aplikace, kde je Superkapacitor použit jako hlavní zdroj energie. Tak to dělá 

společnost CAF pro tramvaje a vlakové soupravy, které nepotřebují stálé napojení na síť za 

pomoci drátů a místo toho se nabíjejí, v případě tramvají, jen na zastávkách anebo, v případě 

vlaků, v elektrifikovaných úsecích. V Japonsku je tato technologie využívána k zásobování 

velkých budov v době zvýšené spotřeby. 
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4.3 Palivové články 
 

Palivový článek je zařízení pracující na elektrochemickém principu. K provozu palivového 

článku je zapotřebí vodík ze zásobníku a kyslík, který se bere přímo z okolního vzduchu nebo 

je dodáván. Tyto složky se vpouštějí do oddělených komor, přičemž komora s vodíkem se stane 

anodou a komora s kyslíkem katodou. Výsledem reakce je zejména elektřina, dále pak teplo a 

pitná voda. Jelikož celá reakce se děje bez spalování, nevznikají škodlivé emise. Jeden palivový 

článek vytvoří 0,6 až 0,8V při zátěži, proto se články pro vysoké výkony spojují. [16]  (16) 

Vodík je ve velkém podílu ve vesmíru a zároveň je třetím nejvýznamnějším prvkem na zemi, 

problém je však, že je vždy vázán. Čistý se získává dvěma způsoby, oddělováním z vody, což 

je velmi energeticky náročné nebo oddělováním z metanolu, propanu, butanu nebo přírodních 

plynů. Všechny transformace jsou velmi energeticky náročné, a tak přeměna elektřina -> vodík 

-> elektřina dosahuje účinnosti 30–40 %. V případě, že započítáme, že elektřina je nejdříve 

vyprodukována tepelnou elektrárnou, tak je výsledná účinnost pouze 12-16 % což znamená, že 

energie z vodíku získaná se rovná energii potřebné k jeho získání. Dalším problémem jsou 

nádrže na toto palivo, které musí být odolné vůči vysokým tlakům a zároveň musí zajistit, že 

se vodík nebude zahřívat, a tudíž nedojde k explozi. Vodík má zároveň extrémně malou 

molekulu, a tak je nádrže nemožné naprosto utěsnit. Další nevýhodou oproti benzínu je, že při 

stejném objemu má vodík 24x nižší vnitřní energii. Princip funkce palivového článku je 

znázorněn na obrázku 21. 

 

Obrázek 21 Schéma funkce palivového článku [16] (16) 

 

Druhy palivových článků: 

Palivový článek s polymerní membránou (PEMFC). 

Tento typ článků používá jako elektrolyt polymer, používá se u elektromobilů, které se 

v současnosti testují. Používá se jako záložní zdroj energie objektů anebo jako přenosný 

generátor. Tento koncept je výhodný v tom, že má vysokou účinnost okolo 50 %, dále má 

poměrně rychlý náběh a pracovní teplota je 80°C. Nevýhodou tohoto systému je vysoká výrobní 

cena. Zároveň je potřeba zajistit vhodný odvod vody tak, aby nedošlo k úplnému vysušení, 

jelikož pak musí být voda doplněna. Dále hrozí, že pokud by voda zmrzla, mohl by se článek 
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poškodit, proto musí být vestavěno vytápění, když tento stav hrozí. Na získání 150 V je 

zapotřebí 250 článků. Životnost tohoto zařízení v mobilních aplikací je 4000–5000 hodin 

v případě stacionárních zdrojů pak 40000 hodin. [16] (16) 

Palivový článek s alkalickým elektrolytem (AFC) 

Palivový článek s kyselinou fosforečnou (PAFC) 

Palivový článek s tavenými uhličitany (MCFC) 

Palivový článek s tuhými oxidy (SOFC) 

4.4 Vanadiové průtokové baterie 

Nový typ baterie funguje na principu změny počtu elektronů ve valenční vrstvě Vanadu, neboť 

ten může existovat jako V (2+,3+,4+,5+). Méně elektronů dává vzniku vyššímu pozitivnímu 

nabití. Uchovaná energie je uložená za pomocí V (5+) v jedné nádrži a V (2+) v nádrži druhé. 

Při vybíjení se předávají elektrony, takže se postupně vanad vyrovná na V (4+) v jedné nádrži 

a V (3+) v nádrži druhé. Poté je nutno zdroje energie napájet ze sítě, aby došlo k opětovnému 

dobití. Průběh reakce je znázorněn v obrázku 22 a porovnání s bateriemi v obrázku 23. 

Průtokové baterie se skládají ze dvou tanků. Když je obsah tanků čerpán do reaktoru, každý do 

zvláštní komory oddělenou membránou, vzniká reakce. Kapacita záleží pouze na velikosti 

tanků a ploše reaktoru. Není tu problém s pod vybitím, celá soustava může být i roky 

s „nulovým“ nábojem a nezhorší se její vlastnosti, palivo nedegraduje. Cena na uchování 1kWh 

je 1,25Kč. Povozní podmínky pro tento typ baterií jsou od -40 do 50°C. [18] (18) 

Tyto nádrže mají velký potenciál ve stacionárních aplikacích jako uložiště energie pro nárazově 

zvýšený odběr, jakož tomu je u nabíjecích stanic, ale nedá se počítat s tím, že by mohly být 

nasazeny v mobilních aplikacích, to však budoucí výzkum může též změnit. 

 

Obrázek 22 Schéma funkce vanadiové průtočné baterie [17] 
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Obrázek 23 Charakteristika článku vůči bateriím [17] (17) 

 

4.5 Setrvačníky 

Jedná se o velmi starou, ale funkční aplikaci uchovávání energie v mechanické podobě. Při 

přebytcích je elektrická energie za pomocí elektromotorů vkládána do setrvačníku, jemuž se 

zvyšuje rychlost otáček, při potřebě odebírat energii se naopak mechanická energie ze 

setrvačníku začne odebírat přes elektromotor, který bude v roli generátoru transformovat 

energii na elektrickou. Tato technologie by se teoreticky dala využít na rekuperaci části energie 

při brždění, ale je pro ni potřeba velkých a těžkých setrvačníků. Proto předpokládám, že i nadále 

bude využita především pro stacionární aplikace. Neboť moment od setrvačníku by mohl mít 

za následek i zhoršení ovládání vozidla. 

4.6 Hodnocení 

V této kapitole jsem porovnal existující metody uchovávání elektrické energie. V současné 

době se již aktivně užívá Lithiových baterií, které mají obrovský potenciál a vzhledem 

k výzkumu v této oblasti předpokládám, že vlastnosti baterií, zejména jejich bezpečnost, se 

ještě razantně zlepší. Už současný stav vypadá velmi dobře. Super kondenzátory, neboli 

ultrakapacitory, nevidím jako vhodné řešení pro automobily kvůli vybíjecí charakteristice, ale 

jsem si v podstatě jist, že tato technologie bude mít uplatnění v železniční dopravě a městské 

hromadné dopravě. Zároveň se dá počítat s tím, že ultrakapacitory by mohly v automobilním 

systému najít své místo při vstřebávání energie z brždění, jelikož jsou schopny nárazově 

přijímat mnohem větší náboj než baterie. Překvapením pro mě bylo, jak efektivní jsou palivové 

články, pokud by se do budoucna podařilo rapidně snížit náklady na získávání vodíku, měla by 

tato metoda velkou šanci na úspěch zejména proto, že vodík se dá dočerpat za pár minut, ale 

dobít baterie, zatím stále trvá. U vanadiových průtokových baterií nepředpokládám využití 

v osobní dopravě, ale například v železniční dopravě by se jednalo o možné řešení. Možné je 

však, že i tato technologie ještě překvapí. 
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5 DOPLŇOVÁNÍ POHONNÉHO MÉDIA 

V této části se pokusím shrnout, jakým způsobem je možno doplňovat energii do jednotlivých 

druhů zdrojů elektrické energie v dopravních prostředcích. 

5.1 Doplňování elektrické energie do akumulátorů 

Baterie a Superkapacitory jsou v současné době největšími hráči mezi čistými zdroji energie. 

Proto se pokusím problematiku nabíjení jasně a přehledně popsat tak, aby bylo možné 

porozumět všem úskalím. 

Tato část práce je logicky organizována směrem od vozidla až k rozvodné síti, kde bude 

popsána problematika a možnost stabilizace viz obrázek 24. Celá tato kapitola je zaměřená 

směrem k elektro vozům, ale fakta v ní se týkají i ostatních dopravních prostředků, které se již 

elektrifikují nebo elektrifikovány teprve budou. 

 

 

Obrázek 24 Doplňování elektřiny do baterií (Auto [5])  (5) 

5.1.1 Palubní nabíječky 

Výrobci vozů předpokládají, že běžný uživatel v současné době bude nabíjet svůj vůz 

především doma přes noc nebo v místě svého pracoviště, kde je nejčastěji dostupný 

klasický střídavý proud ze sítě. Vzhledem k tomu, že všechny typy akumulátorů jsou 

schopny ukládat pouze stejnosměrný proud, jsou vozy vybaveny palubními nabíječkami, 

které převádějí proud stejnosměrný na proud střídavý. Přehled palubních nabíječek 

aktuálně montovaných do vozů je v tabulce 5.  [19] (19) 

Tabulka 5 Srovnání palubních nabíječek 

Model vozu 
Maximální 
nabíjecí  výkon 

dojezd v km po dobití 
za 1 hodinu 

100% elektrické / 
PHEV 

Audi A3 e-tron 3.3kW 17,6 PHEV 

BMW i3 7,4kW 40 100%Elecric 

Cadillac ELR 3,3kW 17,6 PHEV 

Fiat 500e 6,6kW 35,3 100% Electric 

Chevy Volt 3,3kW 17,6 PHEV 

Ford Fusin energi 3,3kW 17,6 PHEV 

Ford Focus Electric 6,6kW 35,3 100% Electric 
Honda Accord Plug-In-Hybrid 6,6kW 35,3 PHEV 

Hyunday Sonata plug in hybrid 3,3kw 17,6 PHEV 

Kia Soul EV 6,6kW 35,3 100% Electric 

Mercedes B-clas Electric 10kW 46,4 100% Electric 

Mercedes C350 Plug in Hybrid 3,3kW 17,6 PHEV 
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Mitsubishi i-MiEV 3,3kW 17,6 100% Electric 

Nissan LEAF 3,3KW/6,6kW 17,6/35,3 100% Electric 
Porsche Cayenne S E-Hybrid 3,6kW/7,2kW 19,2/38,4 PHEV 

Smart Electric Drive 3.3kW 17,6 100% Electric 

Tesla Model S 10kW/20kW 46,4/92,8 100% Electric 
Tesla Model X 10kW/20kW 46,4/92,8 100% Electric 

Volkswagen e-Golf 3,6kW/7,2kW 20/38,4 100% Electric 

 

5.1.2 Konektory 

 

V současné době si výrobci ještě pevně nestanovili, jakým způsobem se budou auta 

v budoucnosti nabíjet, jestli bude použit proud stejnosměrný anebo střídavý. Momentálně je 

častou praxí vidět kombinaci těchto typů. Další rozdíl je mezi zásuvkami na různých 

kontinentech. Tento fakt názorně představuji na obrázku 24 a 25. 

 

Obrázek 25 Druhy zásuvek[20] (19) 

 

Obrázek 26 Pojmenování, které najdou uživatelé EV na nabíjecích stanicích [21] (21) 
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5.1.3 Nabíjení 

To jak rychle se budou vozy schopny dobít má základní význam na jejich popularitu, 

v současné době se nabíječky rozdělují do 3 úrovní. 

a) Level 1 

Domácí nabíječky neboli EVSE jsou takové, které vám umožní nabíjet auto u vás doma. 

Existují stacionární nabíječky, které se připojí do domácí sítě a jsou napevno zabudovány, nebo 

se vyrábí i cestovní, které umožní využití i tam, kde zatím nabíjecí stanice instalovány nebyly, 

ale je zde přístup k zásuvce. [19] EVSE je jakýkoliv zdroj střídavého napětí. Samotné nabíjení 

baterií pak probíhá za pomocí palubní nabíječky. 

 

b) Level 2 

Jedná se v podstatě také o EVSE s tím rozdílem, že za level 2 se považují veřejně 

přístupné nabíjecí stanice. Samotné nabíjení tu taktéž zajišťuje palubní nabíječka ve 

voze. Tyto nabíječky většinou umožní nabíjení vozidla do 80% maximální kapacity, 

jelikož dobití zbylých 20% trvá velmi dlouho. Tyto stanice bývají buďto k dispozici 

zdarma nebo k nim je zapotřebí karta poskytovatele, kterou je možno si opatřit na 

webových stránkách poskytovatele 

 

c) Level 3 

Nabíječky stejnosměrného proudu. Nabíjení u těchto stanic je výrazně rychlejší, neboť 

nabíjení baterie jde přímo z nabíječky, a to v řádově vyšších výkonech 20-350kW. 

Avšak žádné vozy kromě Tesly na současném trhu nejsou schopny se nabíjet rychleji 

než 100kW a jen málo může nabíjet více než 50kW. Tato možnost však stále není 

přístupná žádnému hybridnímu vozu (PHEV)[18] (18) 

 

Nejrozšířenější stanice: 

CHAdeMO 

Tato nabíječka stejnosměrného proudu je schopna nabíjet za pomoci výkonu 50kW a některé 

nově instalované budou schopny nabíjet 200kW.  Od roku 2020 by se měly instalovat stanice o 

výkonu 350kW. Tato síť je stavěna společností Nissan a majitelé vozů Nissan mají na těchto 

stanicích nabíjení zdarma. [21] (21) 

SAE Combo ( CCS ) 

Tato nabíječka standardně nabízí nabíjecí výkon 50kW a u několika výjimek už i 200kW. Toto 

je německý standart využívaný automobilkami BMW, Volkswagen a také americkou 

automobilkou Chevrolet. 

Supercharger (5) 

Tato nabíječka standardně nabízí nabíjecí výkon 120kW [5] a u několika výjimek již 350kW. 

Tyto nabíjecí terminály mohou zatím využívat pouze vozy Tesla. Síť se masivně rozrůstá, a i 

díky tomu je značka Tesla na vedoucí pozici mezi výrobci Elektrických vozidel.[5][19] (19) 

 

Auta a jejich kompatibilita Hybridní vozy (PHEV) zatím nejsou kompatibilní 

s nabíjecími stanicemi. Popis kompatibility je popsán v tabulce 7. 
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Tabulka 6 elektrovozy a jejich kompatibilita s rychlonabíječkami 

Model vozu 
Kompatibilní  
rychlonabíječky 

Standartní/ 
Příplatková  
výbava 

množství km dobitých 
za  
30minut 

BMW i3 SAE Combo Standartní 120-160 

Chevy Spark EV SAE Combo Příplatková 120-160 

Fiat 500e    

Kia Soul EV CHAdeMO Standartní 120-160 

Mercedes B Class 
Electric 

   

Mitsubishi i-MiEV CHAdeMO Standartní 120-160 

Nissan LEAF CHAdeMO Příplatková 120-160 

Smart Electric Drive    

Tesla Model S 
Superrcharger & 
CHAdeMO 

Standartní/příplatková 270 

Tesla Model X 
Superrcharger & 
CHAdeMO 

Standartní/příplatková 270 

Volkswagen e-Golf SAE Combo Standartní 120-160 

 

5.1.4 Nabíjecí stanice v ČR 

V České Republice se také začínají zavádět stanice na nabíjení elektromobilů ve velkém 

měřítku. Současné pokrytí demonstruje obrázek ze stránek společnosti Hybrid.cz, která 

zveřejňuje všechna dostupná nabíjecí místa v republice. Na obrázku 27 jsou znázorněna 

všechna místa dostupná k 14.4.2018. 

V současné době je nejvíce nabíjecích stanic ve velkých městech jako je Praha, Brno a Ostrava 

ale pro řidiče cestující dlouhé vzdálenosti jsou již vybudovány rychlonabíjecích stanice i podél 

dálnic. V České Republice je v současné době okolo 170 nabíjecích lokalit z toho 60 v Praze. 

Počty dostupných míst a nabíjecí ceny vystihuje tabulka 7. 
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Obrázek 27 Nabíjecí stanice na elektrovozy v ČR (19) 

Tabulka 7) Typy a množství nabíjecích stojanů  v ČR a blízkém okolí[19] (19) 

Typ stanice 
Nabíjecí 
výkon [kW] 

Množství 
nabíjecích 
stojanů v ČR+ 
blízké okolí 

Průměrná cena za kWh 

Tesla supercharger 120 7 400kW zdarma pro majítele Tesla pak 5kč 

CHAdeMO 50 121 Zdarma pro majítele Nisan jinak 7kč 

CSS 50 91 7kč 

Mennekes typ2 22 konektor 6kč 

Yazaki J1772 7,4 konektor 6,80 Kč 

16A 400V 6,4 46  
16A 230V 3,68 175  

 celkem = 439  
 

Provozovateli v ČR jsou v současně zejména společnost ČEZ s 96 stanicemi z toho 42DC a 

54AC dále společnost PRE s 35, která má však výkon do 20kW a pak společnost e-on s 8 DC 

 

5.1.4.1 Budoucí rozvoj nabíjecích stanic 

V rámci projektu konsorcia Next-E, se v následujících 2 letech v česku postavených 32 

nabíjecích stanic o výkonu 50kW a 6 stanic o výkonu 150-350kW podél hlavních dopravních 

tepen. Toto bude v česku uskutečněno společnostmi MOL a e-on [24] Dalších 28 ultrarychlých 

nabíjecích stanic plánuje postavit společnost Tesla během následujících několika let.[5] Další 

nabíjecí stanice pak slibuje ČEZ,  ale přesná čísla zatím nebyla zveřejněna [21] (24) (5) (21) 

 

5.1.5 Rozvodná síť  

Problematika nabíjení však úzce souvisí s tím, jak bude možné nabíječky ve velké míře 

využívat. Podle výsledků práce vědců [17] bylo prokázáno, že současná síť je dost stabilní na 

domácí nabíjení při současném stavu a trendu na následujících několik málo let. Bude však již 

brzy nutné v řídících centrech distribučních sítí zavést nové postupy a bezpečnostní opatření. 

[25] Dá se přepokládat, že majitelé EV začnou nabíjet svá vozidla po příjezdu domů a na 

základě zvýšených odběrů bude nutné ustanovit nové modely distribuce energie v síti. (17) (25) 

Jak bylo zmíněno, hlavní 3 dodavatelé rychlonabíječek Levlu 3, již začínají instalovat 

nabíječky s výkonem 200kW[19]. Zní to skvěle pro majitele EV, jak se však bude řešit, když 

se u takovéto stanice začne nabíjet 8 aut zároveň? Takto skoková změna v odběru by mohla 

způsobit kolaps celé sítě. Podrobný výzkum byl proveden již v Německu [26] a výsledky 

ukazují, že nejdůležitější je správné rozmístění stanic vzhledem k rozvodné síti. Počítá se i 

s tím, že některé stanice budou muset mít i vlastní trafostanice v případě frekventovaných 

úseků, kde vzhledem k požadavkům na odběr by destabilizovaly například městskou síť. 

Stabilizace sítě je aktuálně podrobně zkoumána, ale výsledky současných prací přicházejí 

s teoretickými modely, které zobrazují pouze možné scénáře. Bude však ještě nutno podrobit 

síť testům tak, aby se ověřila správnost simulací. Většina prací specializující se na tento 
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problém též udává, že u ultrarychlých nabíjecích center (50kW+) pro 6 a více vozů by měl být 

zaveden nový systém regulace. Například v podobě akumulátorů, které by se během hodin 

s malým odběrem dobily a v případě připojení mnoha EV by pokryly okamžitou špičku tak, 

aby se zabránilo destabilizaci. [26] Na tento účel se budou dát použít Vanadiové průtokové 

baterie, setrvačníky, popřípadě velké lithiové baterie a další velkokapacitní uložiště energie. 

Tyto akumulátory budou schopny přijímat a vydávat energii ve velkých objemech tak, aby 

pokryly prudké změny v odběrech ze sítě. Také se počítá, že nabíjecí stanice budou mít systém 

posílající informace do centrály distribuční sítě, s informacemi o aktuálních stavech energie 

uložené na stanicích a o množství vozů, které se nabíjí. [25]  (25) (26) (19) 

 

Tyto informace budou v dispečinku vyhodnocovány tak, aby i prudké odběry mohly být 

stabilizovány, aby nebyly překročeny limity na destabilizaci harmonického průběhu fází v síti 

dle vyhlášky EN50160. Pro tento účel budou společnosti zajišťující distribuci energie povinny 

implementovat nové softwary, které budou schopny okamžitě a přesně reagovat. 

Celá tato problematika se stále vyvíjí a v současné době vzniká mnoho podrobných prací, které 

snad v brzké době vyřeší problém s dis harmonizací sítě. 

 

5.2 Doplňování Vodíku do vozů na palivové články 

 

 

 

Obrázek 28 3 generace hubic na čerpání vodíku 700/350/200bar[15] 

  (15) 

Doplňování vodíku do palivových článků není nijak odlišné pro běžného uživatele od 

klasického tankování fosilních paliv. Doplňovací stanice na vodík se v současné době liší podle 

tlaku    v jakém vodík uchovávají. Dřívějším standardem bylo mít vodík natlakovaný na 

200barů pak 350barů a nové stanice jsou již schopny vodík ukládat a poskytovat s tlakem 

700barů. To znamená, že v současné době je hustota vodíku v m3 2x vyšší, než bývalo. Změnily 

se i typy tankovacích pistoli viz obrázek 28.  
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Stanic je však stále málo, a tak je pro uživatele vodíkových vozů množství funkčních stanic 

velmi limitující. V současné době se v celé Evropě nachází 87 stanic na doplnění vodíku.  

Nejvíce stanic je v Německu, a to 20 stanic, na druhém místě je Velká Británie s 12 a na třetím 

místě Dánsko s 10. Česká republika zatím disponuje jen jednou, a to v Neratovicích, 30km 

severně od Prahy. [27] (27) 

Z tohoto se dá usoudit, že rozmach vozidel na vodíkový pohon nebude v osobních automobilech 

výrazný. Jiné to však může být v hromadné dopravě, kde tento trend zažívá velkého rozmachu.  

V Česku již nyní jezdí Tribusy poháněné vodíkem, stejně jako v dalších evropských městech 

například v Paříži, či Hamburku. V Německu už se touto technologií pohání vlaky a 

v Hamburku dokonce i lodě. Z toho lze soudit, že tato technologie má budoucnost a dá se 

předpokládat, že jakmile se bude dát vodík energeticky méně náročně získávat a stlačovat, tak 

tato technologie zažije ještě výraznějšího rozmachu. 

5.3 Doplňování energie do Vanadiových průtokových baterií 

 

Vanadiové články se dají dobíjet dvěma způsoby, a to buď to za pomoci připojení k elektrické 

síti tak, aby se články dobili ze sítě, a nebo také existuje varianta, že by se nádrže přeplňovaly.  

Teoreticky je možné nádrže odpojit, vypustit vybitý obsah a napustit nabité palivo. Tato 

varianta se zatím v praxi nepoužívá, neboť kapalný vanad je kyselina. Do budoucna je i tato 

varianta pro některé dopravní prostředky dle mého názoru možným řešením. U této technologie 

se však dá spíše předpokládat, že bude využívána jako stacionární baterie například u nabíjecích 

stanic Levlu 3 pro Elektrovoz
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6 MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ ELEKROMOBILŮ 

V ČR 

V České Republice je aktuálně 5,5 milionu osobních vozů z toho pouze necelých tisíc EV. 

V případě, že by množství EV v následujících letech měl nějak rapidně vzrůst, tak by to 

ovlivnilo tento poměr. V této sekci představím, jak by to z pohledu řidiče a sítě vypadalo. 

 

Nejdříve je nutné udělat si představu, kolik času lidé za volantem běžně tráví. Nejvíce času lidé 

stráví cestováním do práce, jen malou část pak tvoří další cesty, jako odvoz dětí do kroužků či 

cesta na nákupy. Mimořádné cesty, jako jsou cesty na dovolené, v této části pro zjednodušení 

zanedbám.  

 

 Ze statistik vyplývá, že 44 % populace cestuje do práce 15-29 minut, 28 % 30-60 minut, 25 % 

15minut a jen 3 % déle než hodinu. [27] To odpovídá podle statistik i vzdálenostem, které řidiči 

ročně najezdí na svých vozech - 1/5 obyvatel najezdí do 5000 km, 1/3 5-10 tisíc kilometrů a 1/3 

najezdí 10 - 20tisíc kilometrů a zbylé 2/5 najezdí více. (27)   

Na základě těchto statistik vychází následující výpočty, které by měly znázornit budoucí nárůst 

v odběru elektřiny za předpokladu, že by 40% obyvatelstva přesedlalo do elektrických 

vozů.[23] Jako referenční hodnoty do tabulky 8 budu brát vlastnosti vozu Nissan Leaf, který 

má srovnatelné vlastnosti, jako druhý nejpopulárnější EV v Evropě Renault ZOE.[28] Dá se 

předpokládat, že lidé, cestující nejdelší vzdálenosti za prací, jsou především ti, kteří vydělávají  

 více, tudíž si pořídí vozy dražší (typu Tesla) a ty i z těchto důvodů do výpočtů pro zjednodušení 

nezohledňuji (23) (28)

Průměrná uvažovaná cestovní rychlost vozu  v= 60 km/h 

Kapacita baterie Nissan Leaf k= 40 kWh 

Maximální dojezd v reálném provozu Nissan Leaf d= 270 km 

Doba potřebná nabití na 80 % na rychlonabíjecích stanicích v průměru  tf= 50 minut 

Domácí nabíjení na 100 % td= 6 hodin 
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Tabulka 8 Předpokládaná potřeba elektrické energie při převedení 40 % vozidel v ČR na EV 

Energie, která bude potřebná na doplnění paliva do vozů  

Doba 

cesty do 

práce 

jedním 

směrem 

vzdálen

ost  

Celková 

vzdálenost 

Množství 

obyvatel 

cestující 

pravidelně 

tuto 

vzdálenost 

Množství 

vozů za 

předpokladu 

že 2,2 milionů 

EV na v ČR 

Vybití baterie 

při předpokladu 

že maximální 

dojezd v 

reálných 

podmínkách je 

270km 

Baterie má 

kapacitu 

40kWh 

množství 

energie, 

které je 

třeba k 

dobití 1 

vozu 

Energie 

potřebná 

k 

doplnění 

všech 

vozů 

min km km [%] mil. kusů [%] kWh MWh 

15 15 30 25 0,55 11,11 4,444 2444,44 

20 20 40 28 0,616 14,81 5,926 3650,37 

30 30 60 26 0,572 22,22 8,889 5084,44 

45 45 90 13 0,286 33,33 13,333 3813,33 

60 60 120 5 0,11 44,44 17,778 1955,56 

Více než 

60 .+- 270 3 0,066 100,00 40,000 2640,00 

        

   

Celková energie potřebná k dobití  

2,2 miliónu vozů bude 19588,14 MWh 

 

V současné době je síť vytížená, viz graf odběru společnosti ČEPS. V tomto grafu je vidět, že 

zájem o energii se periodicky opakuje mezi dny v týdnu. V grafu na obrázku 29 jsou dva 

všední dny od 15.3. od 0:00 hodin do 16.3. do 23:51 hodin. V grafu je znázorněna zóna, kde 

díky malému nočnímu odběru proudu by byla možnost dobití většiny vozidel, tak aby nedošlo 

k přetížení sítě, byť je tu zóna s plochou okolo 15153,73MWh.  

 

Obrázek 29 Zatížení české rozvodné soustavy od 15.3. 0:00 do 16.3. 23:51 

a prostor pro nabíjení[29] (29) 

Oblast nízkého 

odběru (noc) 

Cca  

15153,76 

MWh 
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V této době zároveň fungují HDO tarify, které jsou levnější o 30 %[23] oproti normálním  

cenám elektřiny a jsou nastaveny časově dle oblasti. Jejich délka je většinou 4 - 6 hodiny v noci 

dle lokality.  Dá se předpokládat, že by byly hojně využívány na nabíjení. Již dnes většina 

elektromobilů má v nastavení možnost začít nabíjet v určitém čase v základním palubním 

menu. Popřípadě by se dalo systém „začít nabíjet v přesný čas“ nastavit i přímo u nabíjecích 

stojanů tak, aby mohly být elektromobily takto využívány.   

Představa, jak země získá toto množství potřebné energie bez spuštění více jaderných  

elektráren, je velkou otázkou, ale je zřejmé že se tento blížící se problém bude muset řešit. (23) 

 

V celém světě se elektromobily a hybridní vozy stále více rozšiřují. Nejvíce v zemích, kde je 

jejich nákup podporován vládami, a to většinou tak, že jsou na nákup a používání těchto vozů 

uvaleny nižší daně. Nejvíce je tento fakt cítit v Číně, kde je kvalita ovzduší v přelidněných 

průmyslových městech nejhorší a tamější vláda podporuje, jak výrobní podniky produkující 

elektrovozy, tak samotné uživatele. [28] Stejný příklad je v severní Evropě Norsko, či 

Německo, kde je nákup podpořen dotacemi. [29] Trh s vozy vystihuje obrázek 30. Důležitým 

faktorem je též nabíjecí infrastruktura, která ovlivňuje zájem o koupě. Je totiž nutné podotknout, 

že velkou roli hraje cena - například VW Golf se prodává se spalovacím motorem od 470 do 

700 tisíc korun oproti jeho elektrickému sourozenci jehož cena začíná na 970 tisíci korun.  

 
Obrázek 30) Prodej elektrovozů ve světě [29] (29) 

 

V České republice jsou elektrovozy také stále populárnější, ale díky slabé nabíjecí 

infrastruktuře a vysoké ceně vozů bez jakéhokoliv zvýhodnění jsou vozy stále málo prodávané. 

Další problém je skeptický pohled Čechů na jejich vlastnosti, stále jim vadí krátká dojezdová  

vzdálenost nebo dlouhé nabíjecí časy. [27] Aby byl vůz pro Čechy lákavý, dle průzkumu  

společnosti Ipsos[28], musely by mít elektro vozy dojezd alespoň 500 km a jejich cena musí 

být srovnatelná s těmi na fosilní paliva. [28]  Avšak, dle průzkumu společností KPMG[29]  na 

1000 dotázaných,  40 % respondentů uznalo, že další auto si pořídí na alternativní pohon pokud 

zlevní. V roce 2016 bylo v ČR prodáno 200 vozů a v roce 2017 bylo prodáno 280 čistě  

elektrických vozů a 2500 hybridních. [30] Z toho se dá usuzovat že Češi zájem příliš  

neprojevují, ale dá se předpokládat vzrůstající trend, jakmile bude i nabíjecí infrastruktura  

dokonalejší. [30] (27) (27) (28) (29)  (30)
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se podrobně zabývala problematikou hybridních vozidel, kde v první časti byly  

definovány všeobecné požadavky nutné pro návrh dopravního prostředku. Následovala rešerše 

aktuálních trendů v elektro mobilitě, kde byly popsány rozdíly mezi elektro vozy (EV), hybridy 

a plug-in hybridy (PHEV).  

Dále pak bylo popsáno, že hybridní pohony se zapojují třemi různými způsoby, a to paralelně, 

sériově, kombinovaně nebo v podobě čistě elektrické soustavy. Byla též popsána úskalí  

jednotlivých zapojení. V této části jsem usoudil, že pro hybridní vozy a plug-in hybridní vozy 

je  

nejvhodnější kombinované zapojení, které kombinuje výhody obou předešlých.  

V dalších částech byly popsány typy elektrických motorů a jejich rozdíly. V této části bylo 

usouzeno za nejvhodnější typ elektromotoru pro EV a hybridy synchronní s permanentními 

magnety, ale byla taktéž zvážena úskalí v podobě permanentních magnetů.  Jako vhodná  

alternativa se jeví reluktanční motory, které jsou konstrukčně velmi jednoduché zároveň účinné 

a nepotřebují permanentní magnety, problém je však v řízení, které se stále vylepšuje.  

Čtvrtá část práce shrnula typy zdrojů elektrické energie. Baterie na základu lithia byly shledány 

nejvhodnější variantou pro současné EV a hybridní vozy, jen jejich hořlavost bude muset být 

řešena, protože jsou stále nebezpečné právě z tohoto hlediska. Za předpokladu, že se zlepší 

technologie získávání a stlačování vodíku se dá předpokládat, nárůst vozů využívající právě 

tuto technologii. Infrastruktura vodíkových čerpacích stanic je stále velmi slabá. Z tohoto  

důvodu se nedá předpokládat nasazení tohoto typu technologie v období nejbližších let.  

V poslední části této práce bylo popsáno, jak je možno doplňovat energii do vozů. Detailně tu 

bylo popsáno nabíjení akumulátorů, jednotlivé typy konektorů u současných vozidel dále pak 

druhy nabíjecích stanic, včetně rozdílů v palubních nabíječkách výrobců vozidel. V části  

5. Doplňování elektrické energie v sekci 5.1.5. Rozvodná síť bylo popsáno úskalí zapojení  

nabíjecích stanic do rozvodné sítě. Na základě poznatků vědců bylo usouzeno, že současná 

rozvodná sít by měla na základě již vytvořených modelů nabíjení vozidel zvládnout. Bude však 

nutné detailní naplánování rozmístění a zapojení těchto stanic do sítě taky, aby nedošlo k její  

disharmonizaci a případnému kolapsu.  

V České Republice je zatím poptávka po hybridních a elektro vozech v porovnání se zájmem 

v ostatních zemí západní Evropy nízká. Tento fakt je zapříčiněn především vysokou pořizovací 

cenou vozidel. Dalším důležitým faktorem v rozvoji elektromobility je infrastruktura nabíjecích 

stanic, která stále není dostatečná. Plány společností, budující tuto síť, jsou však na základě 

jejich prohlášení velké, takže se dá počítat s pokrytím Česka v horizontu pěti až deseti let. 

Dalším důležitým faktorem, též v budoucnosti, bude získávání elektrické energie, protože 

poptávka po ní rapidně vzroste a nejspíše v nočních hodinách, kdy se nedá spoléhat na zdroje 

ze slunce. Dá se očekávat, že další bloky jaderných elektráren budou muset být spuštěny, aby 

se tento problém dal řešit. (34)
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PHEV Plug in hybrid 

EV Elektromobil 

AC Střídavý proud 

DC Stejnosměrný proud 

NiCd Nikl Kadmium 

NiMH Nickel Methal Hybrid 

V Vanad 

ČR Česká Republika 
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8.1 Seznam veličin 

 

 

Veličina  značka  jednotka 

Moment M [Nm] 

Otáčky n [s^(-1)] 

Výkon P [W] 

Účinnost 𝜂 [%] , [-] 

Proud I [A] 

Napětí  U [V] 

Čas t [s],[h] 

Teplota T [°C] , [K] 

Kapacita  k [Ah],[Wh] 

Tlak P [bar]=48/2  

Rychlost v [km/h] 

Vzdálenost d [m] 
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