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2015 - první elektromobil VW Golf – Citystromer (1995) Najeto cca. 2.000 ekm

Zkušenosti s elektromobily

2014 - první jízda elektromobilem (Citroen SAXO electrique) 50 ekm

2013 - první spolujízda elektromobilem (Peugoet 106 electrique) 10 ekm

2017 - zapůjčení elektromobilu na každodenní  práci  (eGolf, e-up! – najeto 
cca. 38.000 ekm) 

2018 - eGolf, e-up!, Renault ZOE, Tesla S, Nissan I, II BMWi3, Fiat 500e – najeto 
cca. 47.000 ekm.

2019 - e-up!, Tesla 3, Tesla S, …



Elektromobil

=
třešnička

na dortu elektromobility

=



- zkušenosti s elektromobilem

přednáška    AMPER 2018

- TCO elektromobilu- TCO elektromobilu

- výhody a omezení

- nabíječky a nabíjení

- ČR a zahraničí



- skvělé možnosti pro elektromobilitu v ČR

přednáška    AMPER 2019

- meziroční porovnání reálného provozu EV (2017 a 2018)

- omezení mizí - výhody narůstají

- ceny nabíjení rostou – ale i přesto lze jezdit levněji

malá elektromobilita = EV, HFVE a bateriové úložiště = pouze samá pozitiva



Jak jsem se k elektromobilitě dostal?

- přes poruchy v distribuční síti

Někteří naši zákazníci vykazovali vysokou poruchovost  Někteří naši zákazníci vykazovali vysokou poruchovost  
kopírek, PC a tiskáren, které jim naše firma pronajímala. 
(Poruchovost zvýšená až o 500%)

Přechod energetické sítě z 220 na 230V = znásobení 
problémů (rok 2009)

Od roku 2009 vstoupila v platnost norma ČSN 330121 a napětí v naší síti 
poskočilo z 220 na 230V (i tolerance z 8 na 10%)



Měsíční záznam odběru el. energie

© Mirek Matyáš



Týdenní záznam odběru el. energie
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Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pondělí



Graf  hodnot odběru proudu B

Graf  hodnot odběru proudu A
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Graf hodnot napětí



Snížení napětí = snížená poruchovost přístrojů 
(návrat do standardních hodnot)

Snížení napětí = snížená spotřeba elektrické energieSnížení napětí = snížená spotřeba elektrické energie

Snížená spotřeba elektrické energie = nižší platby



Jak to, že když snížím napětí, sníží se mi spotřeba?

P = U x IP = U x I

O kolik zaplatím méně? (více?)

P = U x U/R



Jak to, že když snížím napětí, sníží se mi spotřeba?

U     P      I      R
O kolik zaplatím méně? (více?)

U     P      I      R
V        W         A      Ohm

220    100   0,4545   484

230       109,3      0,4752       484



Jak zajistit stabilní dodávku napětí v sítě RD?

1. Reduktor napětí

2. Velká UPS (Off-line, Line-interactive, On-line…)

3. Kogenerační jednotka

4. Vlastní FVE (nejlépe ostrovní)



Výběr FVE

Jaká je spotřeba našeho RD?



CELKEM
Vysoký tarif
Nízký tarif
Odběr wallbox (elektromobil)

Výběr FVE - jaká je spotřeba našeho RD?



Jakou FVE?  (optimalizováno na výkon)



Jakou FVE? (optimalizováno na výkon)



Co udělá větší dojezd 
elektromobilu

s počtem nabíjení!



Jakou FVE potřebuji pro RD se dvěma elektromobily?

12kWp12kWp



Různé pohledy na elektromobilitu

Česká republika
Počet obyvatel: 10.578.820 /84/

Rozloha: 78.866km2 /113/
HDI: 0,870 /28/ Index lidského rozvoje

Počet obyvatel: 5.213.985 /118/
Rozloha: 385.199km2 /59/

HDI: 0,944 /1/

Počet obyvatel: 31.381.992 /41/
Rozloha: 329.750km2 /41/

HDI: 0,823 /63/

Malajsie Norsko

HDI: 0,870 /28/ Index lidského rozvoje
Hustota zalidnění: 134/km2 /88/

HDP: 32.759 /35/

HDI: 0,944 /1/
Hustota zalidnění: 14/km2 /213/

HDP: 61.197 /8/

HDI: 0,823 /63/
Hustota zalidnění: 84/km2 /63/

HDP: 26.950 /43/

Energetický mix (2015) www.iea.org
Uhlí:50%

Jádro: 30%
Plyn: 8%
OZ: 10%

Ostatní: 2%

Uhlí:50
Jádro: 0%
Plyn: 45%

OZ: 5%
Ostatní: 0%

Výroba celkem 150/150TWh

Uhlí:0%
Jádro: 0%
Plyn: 0%
OZ: 99%

Ostatní: 1%
Výroba celkem: 145/130TWhVýroba el. energie celkem: 84/71TWh

Vyvezeme 13TWh (cca. roční výroba JE Temelín)





Jaké jsou ty Skvělé možnosti pro elektromobilitu v ČR

1. Spolehlivější a kvalitnější dodávka el. energie

2. Nižší platby za el. energii

3. Nezávislost = více svobody3. Nezávislost = více svobody

4. Zdravější prostředí (čistší a tišší)

5. Kvalitnější život (stres – méně distresu,  více eustresu)

6.  Vyšší bezpečnost na silnicích

7.  Více parkovacích míst



Výzkum přinesl některé překvapivé poznatky.





Zdroj: blackrock



Vysoký tarif
Nízký tarif
Odběr wallbox (elektromobil)



Některá řešení elektromobility v ČR připomínají následující obrázek



Články a informace
k většině grafů
a tabulek jsoua tabulek jsou

na BLOGU:
http://mirekmatyas.blog.idnes.cz/

mirek.matyas@gmail.com tel.: 602 500 777


