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1Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi 
podľa podmienok stanovených v záručnej knižke. 2Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa 
vzťahuje na vysokonapäťový akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých 
štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu Hyundai na presné podrobnosti.

Zdokonalené, elektrické a totálne elektrizujúce SANTA FE Plug-in Hybrid je evolúciou najdlhšie vyrábaného SUV od Hyundai. 
Dôstojný a charizmatický dizajn karosérie dopĺňa pocit prémiovosti a komfortný interiér. Vychytávky ako 12,3" digitálny panel 
a prvotriedna Nappa koža v kombinácii s plug-in hybridnou pohonnou jednotkou sú presne tým, čo SANTA FE Plug-in Hybrid 
posúva ďalej na ceste k lepšiemu.

Objavte viac na www.hyundai.sk 
#BuducnostCaka

Novinka, ktorá  
vás nabije radosťou. 
Nové SANTA FE Plug-in Hybrid. Na ceste k lepšiemu.

www.hyundai.sk HyundaiSlovensko
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ÚVOD

Keď som pred rokom písal, že rok 2020 má byť míľnikom v oblasti elek-
tromobility, nikto by si nebol pomyslel, čo všetko sa za ten rok udeje. 

Pandémia skrížila plány v podstate každému, pozitívne však je, že aj nap-
riek veľkým problémom vývoj pokračuje ďalej. Po počiatočných problémoch, 
zatváraní fabrík, obmedzovaní dopravy sa nakoniec automobilový priemysel 
vzchopil a dokázal obnoviť výrobu, aj keď v zložitých podmienkach. Pochopi-
teľne, výpadkami vo výrobe vznikli oneskorenia aj pri uvádzaní nových mode-
lov a nemalou ranou pre automobilky bolo aj zrušenie ženevského autosaló-
nu dva dni pred jeho otvorením. Veľa nových modelov sa tak svojho uvedenia 
na trh dočkalo až ku koncu minulého, respektíve začiatkom tohto roka.

Do praxe vstúpila regulácia EÚ obmedzujúca maximálnu produkciu miest-
nych emisií CO2 na 95 g/km, ktorá nakoniec donútila k nástupu na vlnu 
elektromobility aj automobilky, ktoré stále váhali. Vďaka tomu dnes na trhu 
nájdete širokú plejádu elektromobilov a plug-in hybridov, z ktorých je niekedy 
problém vyberať. 

Uskutočnili sa tu dotácie, ktoré však boli riešené takým „naším“ spôso-
bom. Ak ste nestihli do troch minút vyplniť webový formulár, mali ste skrátka 
smolu. Pravda, šťastlivci, ktorí to stihli, si mohli uplatniť zľavu 8000 eur na 
elektromobil a 5000 eur na plug-in hybrid, tí ostatní čakajú na nové prisľú-
bené dotácie, ktoré by mali byť síce v nižšej hodnote, ale pre všetkých. Do 
uzávierky však bližšie informácie neboli, takže sa necháme prekvapiť. 

Čo sa nezmenilo ani s príchodom novej vlády, je to, že Slovensko stále 
nemá žiadnu dlhodobú stratégiu a plán rozvoja elektromobility. Zatiaľ čo vý-
stavba nabíjacích staníc v rámci miest a obytných zón stagnuje, elektrifikova-
né autá pribúdajú, vláda sa najnovšie vzhliadla vo vodíkových zajtrajškoch. 
Nič proti, vodík patrí určite k technológiám budúcnosti, ale myslím, že elek-
tromobilita by si v súčasnosti zaslúžila väčšiu pozornosť. Po príklad sa stačí 
pozrieť na naše cesty, kde dnes jazdí množstvo vozidiel so zelenými ŠPZ, 
ktoré sú ich majiteľom momentálne nanajvýš na ozdobu. 

 Aktuálne vydanie ročenky sme pojali trocha ináč. Okrem základných infor-
mácií o elektromobilite tu nájdete hlavne prehľad súčasných aj pripravova-
ných modelov elektromobilov a plug-in hybridov. Aj keď sme sa snažili, môžu 
niektoré modely chýbať. Je to dané tým, že ich je dnes už naozaj veľa. Pri 
väčšine tých, ktoré sa nám podarilo za minulý rok otestovať, nájdete aj odkaz 
na video. Novinky z tejto oblasti vám, pochopiteľne, prinášame počas celé-
ho roka, takže odporúčam sledovať náš magazín NEXTECH, webovú stránku 
www.nextech.sk či náš kanál YouTube a sociálne siete. 

Prajem príjemné čítanie ročenky a hlavne čo najskorší návrat k normálne-
mu životu. 

»  RENÉ HUBINSKÝ
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Pri kúpe nového elektromobilu sa mož-
no stretnúť s viacerými novinkami, 

ktoré konvenčné autá nemajú. Ako sa 
s nimi vyrovnať? Pripravili sme pre vás 
rýchly návod, ako si s elektromobilom po-
radiť rýchlo a bez problémov. 

Najväčšia novinka je pre začiatoční-
ka nabíjanie. Po prečítaní nasledujúcich 
riadkov však zistíte, že to nie je nič zložité. 

Pri elektrických vozidlách sa používajú 
dva hlavné druhy nabíjania: AC – strie-
davým prúdom a DC – jednosmerným 
prúdom.

a) AC nabíjanie – nabíjanie strieda-
vým prúdom. Toto nabíjanie podporujú 
všetky elektromobily aj plug-in hybridy. K 
štandardnej výbave patrí kábel umožňu-
júci nabíjanie z klasickej 230 V zásuvky, 
nazývanej Schuko (z nemeckého Schutz-
kontakt). Pomocou špeciálneho kábla typ 
2 – typ 2 sa AC nabíjanie dá využiť aj na 
verejných nabíjačkách. Na bežných rých-
lonabíjacích staniciach je kábel súčasťou 
nabíjačky, na verejných staniciach si ho 
často treba priniesť. Striedavé nabíjanie 
je vždy pomalšie.

AC nabíjanie sa prioritne používa v 
domácich podmienkach. Nabíjanie po-
mocou klasickej 230 V zásuvky posky-
tuje výkon nabíjania 2,3 kWh. Takéto 
nabíjanie je vhodné iba ako príležitostné, 
je veľmi pomalé a pre novšie modely s 

batériami nad 28 kWh sa nehodí. Pred 
zapnutím treba skontrolovať zásuvku, či 
nabíjanie utiahne. Ak ide o staršiu ale-
bo opotrebovanú, musíte ju vymeniť za 
priemyselný typ, ktorý je o pár eur drahší, 
je však robený s prihliadnutím na trvalú 
záťaž vyšším prúdom. Pri pravidelnom 
domácom nabíjaní je vhodné zaobstarať 
si nástennú nabíjačku, tzv. wallbox. Ten 
umožní podľa dostupného výkonu nabí-
janie výkonom až 11 alebo 22 kW. Výkon 
nabíjania však závisí od výkonu vstava-
nej nabíjačky, ktorý má väčšina elektro-
mobilov v rozpätí 3,7 – 7,5 kW. Preto 
je zbytočná montáž nabíjacieho boxu s 
vyšším výkonom, vozidlo ho nedokáže 
využiť. Užitočné je však obstarať si rovno 
wallbox s trojfázovým napájaním, ak ho aj 
vaše vozidlo nepodporuje, to ďalšie už ur-
čite bude. Výkon vstavanej nabíjačky sa 
uvádza v parametroch vozidla.

b) DC nabíjanie - nabíjanie jedno-
smerným prúdom. Tento typ nabíjania 
podporuje väčšina elektromobilov. Je 
určený na rýchle nabíjanie a vyžaduje 
špeciálnu nabíjaciu stanicu. Tá obsahuje 
vždy aj potrebný kábel. 

DC nabíjanie sa využíva najmä 
pri cestách na dlhšie vzdialenosti. Vý-
kon nabíjania nezávisí od nabíjačky v 
elektromobile, preto väčšina vozidiel 
podporuje minimálne výkon 40 – 50 
kW, novšie modely do 150 kW a viac. 

Čas nabíjania sa z hodín skracuje na 
niekoľko desiatok minút. Väčšina sú-
časných elektromobilov sa dokáže na 
80 % kapacity na rýchlonabíjačke dobiť 
za 30 – 50 minút. Najväčšie siete rých-
lonabíjacích staníc u nás prevádzkujú 
spoločnosti GreenWay a ZSE. Na na-
bíjanie na nich musíte mať minimálne 
zriadenú registráciu alebo účet a prí-
stupovú kartu.

POSTUP DOMÁCEHO NABÍJANIA
V domácich podmienkach je základný 
spôsob AC nabíjanie.

1. Treba si pripraviť nabíjací kábel, kto-
rý je v príslušenstve auta.

2. Otvoriť krytku nabíjacieho konektora 
na aute.

3. Pripojte kábel najprv do zásuvky 
(wallboxu) a potom do auta.

4. Auto signalizuje začiatok nabíjania 
(niektoré elektromobily majú signalizá-
ciu nabíjania za predným sklom) trojicou 
LED kontroliek, v priestore zásuvky, prí-
padne na displeji palubnej dosky zobrazí 
zostávajúci čas nabíjania.

5. Kábel sa uzamkne. Pozor, niektoré 
vozidlá začnú nabíjať až po uzamknutí 
auta! Pri odomknutí sa nabíjanie preru-
ší, ak nevytiahnete kábel, po uzamknutí 
bude pokračovať. 

RÝCHLY SPRIEVODCA
ZAČÍNAJÚCEHO 

ELEKTROMOBILISTU
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6. Pri predčasnom ukončení nabíjania 
treba auto najprv odomknúť, prípadne 
tlačidlom otvorenia krytky nabíjania odo-
mknúť kábel a potom ho vytiahnuť.

7. Nakoniec sa kábel zo zásuvky odpojí 
a zbalí do kufra. Je dôležité ho vždy voziť 
so sebou. V prípade núdze umožní nabiť 
vozidlo z akejkoľvek 230 V zásuvky.

NABÍJANIE NA VEREJNÝCH 
RÝCHLONABÍJAČKÁCH
Pri dlhších cestách sa nevyhnete použí-
vaniu verejných rýchlonabíjačiek. Väč-
šina týchto staníc je spoplatnená, preto 
treba mať u ich prevádzkovateľov založe-
ný účet alebo nejaký z mesačných prog-
ramov. Pri dlhších jazdách do miest, kde 
zvyčajne nejazdíte, odporúčame preveriť 
si možnosti nabíjania na trase podľa do-
jazdu vášho vozidla. Najlepší rázcestník 
na Slovensku, kde nájdete všetky typy na-
bíjačiek bez ohľadu na prevádzkovateľa, 
je portál www.nabky.com, prevádzkový 
Tesla klubom. Dáta sú priebežne aktu-
alizované majiteľmi elektromobilov, a tak 
sú veľmi presné. 

Najväčšími prevádzkovateľmi nabíja-
cích staníc sú u nás spoločnosti Gree-
nWay a ZSE, takže je užitočné zriadiť si 
účet v oboch spoločnostiach a získať tak 
ich prístupové karty. Obidve majú v ponu-
ke aj program, v ktorom platíte iba vtedy, 
ak nabíjanie využívate, teda bez pravidel-
ných poplatkov. Takýto program je menej 
výhodný, no ak konkrétnu sieť využívate 
málo, zíde sa, ak náhodou nemáte kde 
inde nabiť. Ponuky aj mapy nabíjacích 
staníc sú na adresách www.greenway.sk 
a www.zsedrive.sk. Obaja operátori však 
majú aj vlastné mobilné aplikácie, ktoré 
poskytujú vyšší komfort. Okrem nich je 
na Slovensku viacero malých operátorov 
či spoločností, ktoré poskytujú nabíjanie 
zadarmo alebo za poplatok. 

Pokiaľ nabíjate na nabíjacej stanici, 
ktorá je spoplatnená, potrebujete prístu-
povú kartu alebo aplikáciu operátora v 
mobile. Viacero nabíjacích staníc umož-
ňuje aj priamu platbu kartou, ale takéto 
nabíjanie je vždy drahšie, takže odporú-
čame využívať ho iba v núdzi.  

1. Pri príjazde k nabíjacej stanici, ak je 
to možné, zaparkujte tak, aby bol konek-
tor vozidla čo najbližšie k nabíjačke.  Ultra rýchle nabíjačky s výkonom nad 150 kW  používajú na CCS nabíjanie hrubšie káble ktoré sú 

chadené kvapalinou.

 DC rýchlonabíjačky sú najlepšou voľbou pri dlhších cestách

 Verejné AC nabíjačky pri obcodných centrách a v mestách možno často využívať zdarma. 
Väčšinou k nim budete potrebovať svoj kábel Typ2-Typ2
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2. Nasleduje otvorenie krytu nabíjacej 
zásuvky na vozidle.

3. Podľa typu nabíjacej stanice sa 
treba dotknúť displeja alebo priložiť prí-
stupovú kartu (na nabíjačke je väčšinou 
k dispozícii návod). Kartu môže nahradiť 
mobilná aplikácia, v tom prípade z apli-
kácie naskenujete QR kód príslušného 
konektora.

4. Nasleduje voľba typu konektora 
– na DC nabíjanie sa používa vždy CCS 
(Combo) alebo CHAdeMO (pozri obrázok). 
Pre zábudlivých je obrázok konektora zo-
brazený aj na displeji nabíjačky alebo na 
popisných štítkoch úložiska káblov. Stačí 
ho porovnať s konektorom na vozidle.

5. Nabíjačka zobrazuje na displeji, čo 
treba robiť. Podľa typu stačí pripojiť kábel 
alebo stlačiť štart.

6. Po pripojení nabíjačka vykoná kon-
trolnú sekvenciu a spustí nabíjanie, na 
displeji sa treba presvedčiť, či sa nabíja-
nie začalo.

7. Nabíjačka zväčša zobrazí čas po-
trebný na nabíjanie. Kábel je počas nabí-
jania zamknutý.

8. Ak musíte kábel predčasne odpojiť, 
nabíjací proces na nabíjačke treba najprv 
vypnúť. Prerušiť sa môže priložením karty 
(pri autorizovaní kartou) alebo prostred-
níctvom mobilnej aplikácie. Konektor 
sa buď automaticky odomkne, alebo ho 
odomknete ovládaním odomknutia vo-
zidla. 

9. Keď vozidlo nabíjanie ukončí, auto-
maticky vypne nabíjanie a odomkne ká-
bel. V tomto prípade ho môže odpojiť aj 
iný používateľ a spustiť nabíjanie svojho 
auta.

POUŽÍVANÉ KONEKTORY
Elektromobil môže mať niektorý z nasle-
dujúcich konektorov:

CCS (Combo) – najčastejšie pou-
žívaný konektor na všetkých elektro-
mobiloch určených pre Európu. Kom-
binuje možnosť AC a DC nabíjania. Pri 
AC nabíjaní sa využíva časť konektora, 
ktorá je kompatibilná s konektorom 
typu 2 Mennekes. Pri DC nabíjaní sa 
využíva celý konektor.

CHAdeMO – konektor určený iba na 
DC nabíjanie. Ide o japonskú normu, v 
súčasnosti ho majú iba modely Nissan a 
Mitsubishi.

Typ 2 Mennekes – používa sa na 
všetkých plug-in hybridoch na AC nabíja-
nie. Na elektromobiloch je zväčša v podo-
be kombinovaného konektora CCS použí-
vaný na AC nabíjanie. Európske modely 
Tesla ho používajú na AC aj DC nabíjanie, 
jeho zapojenie je však s normou typu 2 
nekompatibilné.

Typ 1 – tento konektor sa využíva iba 
na niektorých, väčšinou starších mode-
loch elektromobilov japonskej výroby. 
Používa sa iba na AC nabíjanie.

VYUŽÍVAJTE ELEKTROMOBIL 
NAPLNO
 Efektívne jazdenie sa začína už od 

nabíjania. Ak môžete, využívajte prioritne 
AC nabíjanie. AC nabíjaním sa batéria na-
bíja efektívnejšie a šetrnejšie.

 Na rýchlonabíjačkách nabíjajte maxi-
málne na 85 % kapacity, ak chcete ušet-
riť čas. Nabíjacia charakteristika sa totiž 
nad 80 % začne splošťovať, čo znamená, 
že nabíjanie sa nad 80 % spomaľuje väč-
šinou na polovicu, a tak spravidla nabitie 
posledných 20 % do 100 % trvá rovnako 
dlho ako nabitie z 20 % na 80 %. Lepšie 
je po ceste urobiť ďalšiu zastávku na na-
bíjanie ako nabíjať vždy doplna. Šetríte 
tým aj batériu. 

 Ak to vozidlo umožňuje, na úsekoch 
s miernym klesaním využívajte režim 
plachtenia, teda pohyb zotrvačnosťou 
bez rekuperácie.

 Pri zjazde z väčších kopcov, hlavne 
ak je cesta kľukatá, využívajte maximál-
nu rekuperáciu a rýchlosť a brzdenie 
riaďte plynovým pedálom.

 Snažte sa predvídať a nikdy nejazdi-
te štýlom brzda/plyn. Opotrebúvate tak 
brzdy a nevyužívate rekuperáciu. Prídete 
tak o najväčšiu výhodu elektromobilu.

 Pri rozjazde prudšie akcelerujte a po-
tom udržiavajte rýchlosť jazdy.

 Ak to vozidlo umožňuje, využívajte 
inteligentné systémy rekuperácie, ktoré 
riadia rekuperáciu podľa radaru, údajov 
navigácie aj podľa profilu terénu.

 Konektor Typ2 Mennekes, používa sa na AC nabí-
janie so zásuvkou CCS alebo samostatne na plug-in 
hybridoch. Na starších modeloch Tesla slúži aj na 
DC nabíjanie na nabíjačkách Tesla Supercharger.    

 Európsky konektor štandardu CCS Combo. 
Používa sa na DC nabíjanie 

 Konektor CHAdeMO. Používa sa na DC 
nabíjanie na Japonských vozidlách Nissan a 
Mitsubishi a na niektorých starších modeloch 
iných značiek.  
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 Pri potrebe vyššieho dojazdu znížte 
rýchlosť jazdy. V núdzi vypnite kúrenie/
klimatizáciu, ktorá je významným spot-
rebičom energie, dokážete vďaka tomu 
zvýšiť dojazd o 20 – 50 km (podľa mo-
delu). Rýchlosť má najväčší dosah na 
spotrebu.

 Ak cez noc alebo v pracovnom 
čase nabíjate, využívajte možnosť na-
časovania klimatizácie pred odjazdom, 
najviac energie klimatizácia spotrebú-
va na prvotné vychladenie/vyhriatie 
interiéru. Časovanie zväčša funguje iba 
pri AC nabíjaní. 

 Klimatizácia a vykurovanie sú vý-
znamné spotrebiče energie. Najviac 
spotrebúvajú pri nastavení veľkých 
rozdielov teploty medzi vozidlom a oko-
litým vzduchom. Ak potrebujete predĺžiť 
dojazd, vypnite ich alebo nastavte men-
ší rozdiel teplôt. 

 Jazda diaľničnou rýchlosťou pri 
väčšine elektromobilov znamená 1,5 
až 2-násobnú spotrebu. Počítajte s tým 
pri plánovaní cesty.

 Pri dlhších trasách si nechajte vždy 
rezervu, aby ste v prípade nedostup-
nosti nabíjačky došli k ďalšej. Nikdy 
nejazdite na doraz. Ak sa po ceste za-
stavíte pri rýchlonabíjačke, využite to, 

aj keby šlo iba o 20-minútové dobitie. 
Vozidlu to neublíži a predĺžite si dojazd. 

 Vždy noste vo vozidle nabíjací ká-
bel, minimálne na 230 V, ideálne aj typ 
2 – typ 2.

 Pri výmene pneumatík vyberajte 
modely určené pre elektromobily, teda s 
nižším valivým odporom.

 Na Slovensku sú v súčasnosti dvaja 
operátori prevádzkujúci rýchlonabíjacie 
stanice. Odporúčame mať zriadené kon-
to s kartou u oboch pre istotu na dlhších 
cestách. Obaja majú na tento účel aj tari-
fu bez mesačných poplatkov.

 Pri jazde do zahraničia si preverte 
možnosti nabíjania a spôsob a ceny jed-
notlivých operátorov. Výhodná je v tomto 
smere karta Greenway s mesačným pau-
šálom, s ktorou môžete v roamingu nabí-
jať za ceny ako na Slovensku. Roamingo-
vé nabíjanie umožňuje aj ZSE. 

 Ak vozidlo odstavujete na dlhší čas, 
nechajte batériu nabitú asi na 70 % a 
zabezpečte jej kontrolu a prípadné dobi-
tie minimálne raz za mesiac, v zimnom 
období ideálne aspoň raz za 1-2 týždne. 
Ak dôjde na dlhší čas k hlbokému vybitiu 
batérie, môže sa nezvratne poškodiť.

JAZDITE EFEKTÍVNE VAŠÍM 
PLUG-IN HYBRIDOM
 Plug-in hybrid má bežný dojazd na 

batériu 30 – 90 km. Dobíjajte batériu 
vždy, keď na to máte príležitosť, jazdenie 
na elektrinu je v každom prípade lacnej-
šie ako na benzín či na naftu. Navyše si 
významne znižujete celkovú spotrebu.

 Pri zjazdoch z väčších kopcov si na-
stavte režim udržiavania batérie na vyš-
šiu úroveň, batéria sa skôr nabije.

 Pri bežnom jazdení po okreskách 
alebo v meste pokojne používajte auto-
matický režim, vozidlo bude preferovať 
batériu a v prípade potreby si pomôže 
spaľovacím motorom.

 Pri jazde do väčších kopcov používaj-
te vždy automatický režim, v EV režime sa 
batéria zbytočne rýchlo vybije.

 Vždy so sebou noste nabíjací kábel, 
najlepšie aj na verejné nabíjačky. Tie v 
obchodných centrách bývajú často za-
darmo. 

 Ak chcete efektívne využiť batériu, 
akcelerujte so spaľovacím motorom a EV 
režim využívajte na udržiavanie rýchlosti. 
Predĺžite si tak elektrický dojazd a ušet-
ríte palivo. 

 

11



12

ELEKTROMOBILITA

Tak ako vo všetkých oblastiach aj o elektromobilite koluje medzi verejnosťou 
množstvo mýtov a fám. Vzhľadom na to, že elektromobilita je stále novinka a 
veľa ľudí s ňou nemá priame skúsenosti, je to pochopiteľné. Pozrime sa teda 
na najčastejšie z nich a skúsme ich uviesť na pravú mieru.

12

MÝTY A FAKTY 
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Elektromobily sú drahé
Cena je veľmi relatívna položka. Je pravda, že v porovnateľnej 
kategórii je cena elektromobilov aj elektrifi kovaných áut vyš-
šia, čo je spôsobené predovšetkým cenou batérií. Tá postupne 
klesá, ale nové elektromobily prichádzajú s vyššou kapacitou a 
umožnia vyšší dojazd. Napriek poklesu cien batérií sa tak pre 
ich zväčšovanie držia ceny elektromobilov na rovnakej úrovni 
a ich pokles sa začne až po určitom nasýtení trhu.   

Batérie majú malú životnosť 
a ich výmena je drahá

Väčšina výrobcov predpokladá životnosť batérie minimálne 
10 rokov a podľa posledných skúseností táto životnosť ani 
zďaleka nemusí byť limitom. Batéria sa zväčša nepokazí celá, 
dôjde k poškodeniu jedného alebo viacerých článkov, čo baté-
riu znefunkční. Výrobcovia sú na to pripravení a dokážu chybný 
článok alebo modul vymeniť. Cena takej opravy je okolo 1000 
eur. Vzhľadom na to, že v priebehu životnosti auta ide v pod-
state o jedinú väčšiu investíciu, to nie je tak veľa, a ak to po-
rovnáme s údržbou auta so spaľovacím motorom, sú celkové 
prevádzkové náklady elektromobilu podstatne nižšie. 

Nabíjanie batérie trvá dlho
Záleží na tom, kde nabíjate. Na rýchlonabíjačke trvá nabíjanie 
do 80 % kapacity asi 20 až 50 minút podľa modelu vozidla a 
výkonu nabíjačky. So zvyšujúcou sa kapacitou batérií sa po-
stupne zvyšuje aj výkon rýchlonabíjacích staníc, aby sa tento 
čas nepredlžoval. Základný typ nabíjania je však domáce na-
bíjanie. To je, samozrejme, pomalšie, môžete však nabíjať aj 
z bežnej 230 V zásuvky alebo pomocou domáceho wallboxu. 
Pri moderných elektromobiloch sa výrobcovia snažia dosiah-
nuť čas nabíjania na wallboxe do 9 – 10 hodín alebo menej, 
aby sa vozidlo dalo dobiť počas noci. 

Elektromobil má slabú dynamiku 
a jazdí pomaly

Čo sa týka dynamiky, opak je pravda. Vzhľadom na to, že 
elektromotor má maximálny krútiaci moment dostupný od 
najnižších otáčok, zrýchlenie elektromobilu je o poznanie 
lepšie ako pri spaľovacom motore. Priebeh krútiaceho mo-
mentu je navyše pri elektromotore lineárny, takže od najniž-
ších až po maximálne otáčky je záťah rovnaký. Na rozdiel od 
spaľovacích motorov je plný výkon dostupný ihneď. Elektro-
mobily dokážu jazdiť aj rýchlo, ale treba myslieť na to, že s 
rýchlosťou sa razantne zvyšuje spotreba.

Dojazd elektromobilu je malý
Elektromobily sa vyrábajú na rôzne účely a od toho sa odvíja 
aj ich dojazd. Čisto mestské vozidlá majú dojazd okolo 150 
– 250 km. Rodinné modely, určené aj na dlhšie trasy, majú 
dojazd od 300 do 600 km a sú vybavené rýchlym nabíjaním, 
aby ste vozidlo do 80 % nabili do 30 minút. 

Na Slovensku je málo nabíjačiek
Rezervy sú dosiaľ hlavne vo verejných AC nabíjačkách, ktorých 
výstavba sa síce uskutočňuje, ale v roku 2020 ju spomalila ko-
ronakríza. Rýchlonabíjačiek je u nás v súčasnosti dostatok a 
pokrývajú hlavné tranzitné koridory aj centrá väčších miest. 
Sieť sa stále rozširuje. 

Elektromobil nabijem 
z akejkoľvek zásuvky

V podstate pravda, ale potrebujete špeciálne upravený kábel. 
Štandardne sa vozidlá dodávajú s káblom na nabíjanie z 230 
V zásuvky Schuko a prípadne aj káblom Typ 2 na použitie 
na domácom wallboxe alebo verejnej nabíjačke. Niektoré 
vozidlá sa dodávajú aj s káblom na 3 × 400 V, to však má vý-
znam iba pri tých modeloch, ktoré majú trojfázové nabíjanie. 
Všetky káble možno dokúpiť aj separátne. 

Keď sa s elektromobilom dostanem 
do kolóny, vybije sa mi batéria 

a budú ma musieť odtiahnuť 
Fakt: Elektromobil pri jazde v kolóne má aj oproti spaľovacím 
motorom minimálnu spotrebu. Pokiaľ sa elektromotor netočí, 
nič nespotrebúva, spaľovací motor naproti tomu spotrebúva 
palivo aj na voľnobehu, ak nie je vypnutý. Ak treba kúriť alebo 
klimatizovať, spaľovací motor musí bežať a spotrebúva pa-
livo. Pri elektromobile v tomto prípade beží iba klimatizácia 
alebo kúrenie, spotreba energie je podstatne nižšia a dojazd 
sa rapídne predlžuje.

Nabíjanie je drahé
Na verejných rýchlonabíjačkách je nabíjanie drahšie a pohy-
buje sa medzi 6,60 – 7,5 eura/100 km v závislosti od prog-
ramu, ktorý máte. Rýchlonabíjačky sú určené predovšetkým 
na použitie pri dlhších cestách mimo dojazdu vozidla, takže 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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vyššia cena nabíjania v tomto prípade nie je taký problém. Pri 
domácom nabíjaní za 100 km zaplatíte asi 1,40 eura. 

Keď sa mi batéria vybije na ceste, 
pomôže iba odťahovka

Z tohto pohľadu elektromobil funguje ako konvenčné auto, 
to znamená, že vyžaduje vodiča, ktorý má v hlave mozog. S 
bežným autom sa tiež nevydáte na 200-kilometrovú cestu, ak 
máte v nádrži palivo na 50 km, jedine ak viete, že v dosahu 
tých 50 km máte čerpaciu stanicu. Sieť rýchlonabíjacích staníc 
sa u nás stále rozširuje a už v súčasnosti je v stave, že hlavné 
dopravné koridory sú pokryté rýchlonabíjačkami s rozstupom 
asi 60 km a väčšina nabíjacích bodov je už dnes redundantná, 
takže v okruhu do 10 km nájdete ďalšiu rýchlonabíjačku. 

Kúrenie a klimatizácia rapídne 
znižujú dojazd

Väčšina elektromobilov umožňuje pri použití AC nabíjania na-
časovať vyhriatie alebo vychladenie interiéru na požadovaný 
čas, pokiaľ je vozidlo pripojené k napájaniu, takže na cestu 
vyrážate už s pripraveným interiérom, čo podstatne znižuje 
spotrebu. Niektoré vozidlá majú možnosť zapnutia klimatizá-
cie na diaľku z mobilného telefónu. Za bežných podmienok 
predstavuje spotreba klimatizácie a vykurovania asi 2 – 6 % 
na 100 km, ale veľmi záleží na rozdiele vonkajšej a nastavenej 
vnútornej teploty a, samozrejme, tento parameter sa pri rôz-
nych vozidlách líši. 

V zime elektromobil nekúri 
a musím jazdiť v kožuchu 

Staršia generácia elektromobilov mala v zimných podmienkach 
naozaj problémy. Tie pramenili z nízkej kapacity batérií, ktorá 
za nízkych teplôt ešte klesá, a z málo účinného vykurovania s 
vysokou spotrebou. Dojazd sa tak mohol znížiť až o 50 %, a 
ak ste ho chceli predĺžiť, museli ste jazdiť s minimálnym využí-
vaním kúrenia. Nové modely majú väčšinou tepelné čerpadlá, 
ktoré majú vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu a dokážu interiér 
vyhriať pomerne rýchlo. V kombinácii s vyhrievanými sedad-
lami a volantom sa tak o pohodlie cestovania nemusíte báť. 

Údržba elektromobilu je náročná
Opak je pravda. Elektromobil z princípu svojej činnosti neobsa-
huje množstvo komponentov, ktoré pri konvenčných vozidlách 
podliehajú opotrebeniu. Nemá prevodovku, spojku, rozvody, 

turbo ani nič podobné. Väčšina brzdenia prebieha rekuperá-
ciou, takže aj opotrebenie bŕzd je minimálne a platničky sa pri 
normálnom jazdnom štýle menia po 130 000 a viac kilomet-
roch. Napríklad Hyundai IONIQ Electric má servisný interval 15 
000 km alebo 1 rok. Servisná prehliadka pozostáva z kontroly 
a nastavenia geometrie, výmeny brzdovej kvapaliny a po 10 
rokoch z výmeny chladiacej kvapaliny. Čas prehliadky je 0,7 
normohodiny. Výrobcovia navyše zvyknú servisné prehliadky 
v rámci záručnej doby vykonávať zadarmo. Typická záruka na 
batériu a elektroniku je 5 – 10 rokov v závislosti od výrobcu. 

Rýchle nabíjanie skracuje 
životnosť batérie

Táto informácia je pravdivá iba čiastočne a záleží na viacerých 
faktoroch. Rýchle nabíjanie je výhodné, ak potrebujete doplniť 
energiu pri dlhších cestách, v tom prípade je však najvýhod-
nejšie nabíjať batériu maximálne do 80 – 85 % kapacity. Nad 
touto hranicou sa nabíjací výkon podstatne znižuje a ďalších 20 
% nabíjate zhruba rovnaký čas ako tých 80 %. Tento jav je daný 
nabíjacou charakteristikou lítiových článkov. Pomalé nabíjanie 
v domácich podmienkach pomocou wallboxu je k batérii oveľa 
šetrnejšie a predlžuje jej životnosť, keďže pri ňom nedochádza 
k väčším teplotným rázom. Všeobecne sa odporúča, aby z 10 
nabíjaní aspoň 8 bolo pomalých. Pri dlhších trasách sa však ne-
musíte obávať rýchlonabíjačiek. Teplotný manažment batérie 
sa vyrovná aj s viacnásobným rýchlym nabíjaním, a keby malo 
dôjsť k veľkému zahrievaniu batérie, automaticky zníži výkon 
nabíjania. 

Elektromobil je pri havárii nebezpeč
nejší ako konvenčné vozidlo

Pravda je, že väčšina súčasných Li-pol článkov je chúlostivá na 
porušenie obalu, keď sa do článku dostane kyslík, môže vzpla-
núť. Výrobcovia to však dobre vedia, a preto majú batérie nie-
koľkonásobnú ochranu. Prvý stupeň ochrany je umiestnenie 
batérie v podlahe, respektíve v zadnej časti pod sedadlami a 
kufrom. Tieto časti sú pri bežných nehodách za deformačnými 
zónami vozidla, a tak nehrozí poškodenie obalu. Ďalšia ochrana 
je samotný obal batérie. Ten je zväčša viacvrstvový a celá batéria 
je zasadená v pevnom ráme, odolnom proti nárazom a pretr-
hnutiu. Ďalšia ochrana je gravitačný vypínač, ktorý aj pri menších 
nárazoch automaticky odpojí batériu od inštalácie vozidla a za-
bráni tak prípadným skratom. Pochopiteľne, ani takýto systém 
nie je stopercentný. Ak dôjde k silnému nárazu pri veľmi vysokej 
rýchlosti a vozidlo je zničené, môže sa stať, že sa batéria poškodí 
a začne horieť. V takomto prípade je však už väčšinou jedno, či 
sedíte v elektrickom, benzínovom, alebo vodíkovom aute. 

»  RENÉ HUBINSKÝ
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Pod elektrifi kovanými vozidlami roz-
umieme okrem čistých elektromo-

bilov aj ďalšie typy vozidiel,  ktoré vy-
užívajú elektrinu vo svojom pohonnom 
ústrojenstve. 

HYBRID (HEV)
Prvý z nich je hybrid. Tieto vozidlá využí-
vajú kombináciu dvoch rôznych typov po-
honov, ktoré počas jazdy spolupracujú. 
Najbežnejšia kombinácia je benzínový 
spaľovací motor s elektromotorom. Prie-
kopníkom v hybridnej technológii je spo-
ločnosť Toyota, ktorá sa vývoju venuje už 
viac ako 20 rokov a jej systém HSD je v 
súčasnosti najvyspelejší. V tomto prípade 
ide o koncepciu paralelného full hybridu. 
Znamená to, že systém umožňuje jazdu 
iba na elektrinu, iba so spaľovacím mo-
torom alebo pri potrebe vyššieho výkonu 
s kombináciou oboch. Trocha odlišný sys-
tém využíva napríklad Honda vo svojich 
modeloch CRV Hybrid a Jazz Hybrid. Ten-
to systém pracuje po väčšinu času ako 
sériový hybrid, to znamená, že spaľovací 
motor funguje iba na generovanie elek-
trickej energie, ktorá potom poháňa vo-
zidlo pomocou elektromotora. Spaľovací 
motor sa však v niektorých režimoch 
dokáže pripojiť aj priamo. Odnožou hyb-
ridného systému je takzvaný mild-hybrid. 
Tieto systémy zväčša používajú iba 48 V 
batériu a elektromotor s výkonom okolo 
10 kW. Takýto systém dokáže rekupero-
vať energiu a pri rozjazde prídavným krú-
tiacim momentom odľahčuje spaľovací 
motor, čím pomáha znižovať spotrebu. 
Samostatnú jazdu na batériu však mild-
hybrid neumožňuje. Spoločná vlastnosť 
všetkých hybridov je tá, že batéria sa 
dobíja iba počas jazdy, rekuperáciou pri 
brzdení, spomaľovaní alebo činnosťou 
motora. Batériu však nemožno externe 
dobíjať a dojazd na batériu je obyčajne 
iba niekoľko kilometrov. Napriek tomu 
tento systém prispieva k výraznému 

zníženiu spotreby asi o 25 – 45 % pri 
 hybride a okolo 4 % pri mild-hybride. 

PLUG-IN HYBRID (PHEV)
Najväčší rozdiel oproti hybridu je väčšia 
batéria, ktorú možno dobíjať z externého 
zdroja. Medzi plug-in hybridmi nájdeme 
aj modely s kombináciou dieselového a 
elektrického motora.  Plug-in hybrid inak 
využíva v podstate rovnakú techniku ako 
hybrid a po vybití batérie pod určitú hod-
notu funguje naďalej ako klasický hybrid. 
Rozdiel je zväčša o niečo výkonnejší elek-
tromotor, ktorý je schopný samostatnej 
jazdy na 30 – 100 km a vozidlo s ním 
môže dosahovať rýchlosť 120 – 140 
km/h podľa modelu. Väčšina plug-in 
hybridov má nezávislé kúrenie/klima-
tizáciu, aby na ich činnosť nebolo treba 
spúšťať motor. Najčastejšie sa používa 
rovnako ako pri hybridoch paralelný full 
hybridný systém. Jedinú výnimku tvoria 
vozidlá Mitsubishi Outlander PHEV, ktoré 
využívajú sériový hybridný systém s mož-
nosťou pripojenia motora v niektorých 
režimoch. Outlander bol takisto prvým 
plug-in hybridom, ktorý umožňuje rýchle 
DC nabíjanie. V súčasnosti túto techniku 
používa aj Mercedes, ostatné modely vy-
užívajú iba AC nabíjanie. Najväčšia výho-
da plug-in hybridu je v tom, že kombinuje 

prednosti elektromobilu s hybridom. Na 
každodenné krátke jazdy do zamestna-
nia, na nákupy a podobne môžete využí-
vať čisto elektrický režim s minimálnymi 
nákladmi. Pri náhlej potrebe dlhšej jazdy, 
či už služobnej, alebo na dovolenku, vo-
zidlo jednoducho funguje ako hybrid, tak-
že nie ste ničím obmedzovaní. Stále však 
má veľmi dobrú spotrebu. 

ELEKTROMOBIL (BEV)
Ako názov napovedá, jediný zdroj energie 
pri elektromobile je batéria (presnejšie 
akumulátor). Tá sa dobíja z externého 
zdroja a jej kapacita je kľúčový faktor pri 
zabezpečení dojazdu vozidla. Elektromo-
bil rovnako ako ostatné elektrifi kované 
vozidlá vo veľkej miere využíva rekupe-
ráciu, čím sa časť energie dá opätovne 
využiť a navyše sa tak šetria mechanické 
brzdy. Neustálym zlepšovaním techno-
lógií batérií a ďalších komponentov sa 
dojazd elektromobilov postupne zvyšuje 
a v súčasnosti pri vrcholových konfi gu-
ráciách dosahuje 450 – 650 km. Bez 
zlepšovania technológie batérií sa však 
dojazd nedá ďalej zvyšovať, pretože od 
určitej hodnoty už sa výrobca dostáva 
do bludného kruhu, keď hmotnosť ba-
térií stiera benefi t z ich vyššej kapacity. 
Zatiaľ to však vyzerá tak, že ani aktuálne 

ELEKTRIFIKOVANÉ VOZIDLÁ
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technológie ešte zďaleka nie sú na svo-
jich limitoch, takže uvidíme, ako sa bude 
vývoj uberať ďalej. Okrem úspornej jazdy 
sú výhodami mnohých elektromobilov 
vysoký výkon a zrýchlenie dané vysokým 
krútiacim momentom elektromotorov v 
celom rozsahu pracovných otáčok. Nie-
ktoré elektromobily využívajú možnosť 
predĺženia dojazdu takzvaným range ex-
tenderom. Tento koncept využíval pred-
chádzajúci model BMW i3. Malý spaľova-
cí motor dokázal výrobou energie predĺžiť 
dojazd vozidla o ďalších zhruba 100 km. 
Väčšina elektromobilov dosiaľ využíva 
~400 V batériu. So zvyšujúcou sa kapa-
citou sa však vynára problém rýchlosti 
nabíjania pri 400 V systémoch, ktorých li-
mit je asi 175 kW, a tak sa pri výkonných 
elektromobiloch s veľkými batériami pre-
chádza na 800 V systém, ktorý umožňuje 
nabíjanie aj výkonom 350 kW. Prvý taký 
elektromobil je Porsche Taycan s 270 kW 
nabíjaním.
 
ELEKTROMOBIL S PALIVOVÝMI 
ČLÁNKAMI (FCEV)
Odlišnú koncepciu využívajú vozidlá s 
vodíkovými palivovými článkami. Takéto 
auto je v princípe podobné elektromobilu, 
pohon zabezpečuje elektromotor. Vozidlo 
je však podobne ako hybrid vybavené 
iba malou batériou, ktorá slúži na reku-
peráciu energie a pohon elektromotora v 
špičkách. Hlavný zdroj energie je palivový 
článok, ktorý reakciou vodíka v nádržiach 
a kyslíka odoberaného z okolitého vzdu-
chu vyrába elektrickú energiu. Odpadom 
je vodná para, ktorá sa vypúšťa z výfuku. 
Vodíkové vozidlá majú podobné jazdné 
vlastnosti ako elektromobily a dojazd na 
jedno naplnenie 450 – 700 km. Z použí-
vateľského hľadiska sú však najviac po-
dobné spaľovacím vozidlám. Netreba ich 
nabíjať, stačí doplniť vodík a vyraziť. V sú-
časnosti sa tieto vozidlá u nás nepredá-
vajú pre chýbajúcu infraštruktúru. Oproti 
elektromobilom s batériami je vodíkový 
pohon podstatne lepšia alternatíva hlav-
ne pre ťažkú dopravu – nákladnú, auto-
busovú, vlakovú či lodnú. V osobnej do-
prave naráža na potrebu výstavby hustej 
siete plniacich staníc, ktoré sú podstatne 
drahšie ako výstavba čerpacích staníc 
PHM alebo nabíjacích hubov, a kompliko-
vanú prepravu a uskladnenie vodíka. 



 Jedným z najvyspelejších plug-in hybridov je Mercedes-Benz GLE 350de 

 Medzi najnovšími hybridmi nájdete Honda Jazz e-HEV
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 Jeden z najvýkonnejších súčasných elektromobilov Porsche Taycan 4S

 Vodíkové SUV Hyundai NEXO



Pre veľký počet modelov majú zá-
kazníci ťažký výber. Na to, aby ste 

svoje vozidlo využívali efektívne, vplýva 
veľa faktorov – od vhodnosti výberu 
cez možnosti a spôsob nabíjania až 
po typický spôsob využitia a štýl jazdy. 
Poďme sa teda na túto problematiku 
pozrieť podrobnejšie. 

VÝBER TYPU POHONU
Elektromobily nie sú a v blízkej budúc-
nosti ani určite nebudú jediná možnosť 
na nákup ekologického elektrifi kova-
ného vozidla. Preto sa pred nákupom 
treba zamyslieť, čo od vozidla očaká-
vate a aké bude jeho typické využitie. 
Čistý elektromobil aj napriek stále sa 
zvyšujúcemu dojazdu nemusí byť to 
správne vozidlo pre každého. Ak svoje 
auto typicky využívate na každodenné 

dochádzanie do zamestnania na krat-
šie vzdialenosti do 40 až 90 km, ale 
niekoľkokrát do mesiaca potrebujete 
absolvovať trasy nad 500 km, máte na 
výber elektromobil s vyšším dojazdom 
(reálne aspoň 400 km) alebo plug-in 
hybrid. Pri elektromobile si však treba 
overiť, či na vašich typických trasách 
je možnosť rýchleho nabíjania. Plug-in 
hybrid rieši práve tento problém a nie 
je nijako obmedzený dĺžkou ani sme-
rovaním trás. Najuniverzálnejší je v 
tomto ohľade hybrid. Tu je však efek-
tívnosť nižšia a pripravujete sa o mož-
nosť jazdiť na čisto elektrický pohon pri 
dochádzaní do zamestnania. Vozidlá s 
vodíkovými palivovými článkami sú z 
pohľadu používateľa najbližšie k použí-
vaniu vozidiel so spaľovacím motorom, 
natankujete – v tomto prípade vodík 
– a idete. V našich končinách sú však 
zatiaľ neaktuálne, pretože chýba infra-
štruktúra plniacich staníc. Ak vaša voľ-
ba padne na čistý elektromobil, bude si 
treba správne vybrať. 

VÝBER ELEKTROMOBILU
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov 
je už v súčasnosti na výber pomerne 
široká paleta elektromobilov v rôznych 
kategóriách. V tej najnižšej nájdete 
vozidlá, ktoré sú vhodné viac-menej 

výhradne na jazdenie v rámci mesta a 
v jeho blízkom okolí. Do tejto kategórie 
patria napríklad modely ako Renault 
Twizzi (u nás sa nepredáva) či Zhidou 
D2, čo sú však výhradne mestské dvoj-
miestne autíčka s maximálnou rýchlos-
ťou okolo 80 km/h a dojazdom v mes-
te okolo 100 – 180 km. Obe však majú 
iba nabíjanie z bežnej 230 V zásuvky 
výkonom maximálne 2,3 kW, takže na-
bíjanie trvá vždy niekoľko hodín. O nie-
čo ďalej ide napríklad Mercedes Benz 
Smart EQ, ktorý síce dojazdom (reálne 
okolo 120 km) neoslní, ponúka však 
voliteľnú 22 kW AC nabíjačku. Pred ná-
kupom vozidla z tejto kategórie si treba 
dôkladne premyslieť, na čo ho budete 
využívať a aká je vaša denná potreba 
mobility. Prvá dvojica je na akékoľvek 
jazdy mimo dojazdu vozidla nepouži-
teľná práve pre nabíjanie iba z 230 V 
zásuvky. Nabíjanie je veľmi pomalé a 
dostupnosť takýchto zásuviek vo verej-
ných priestoroch je obmedzená. Smart 
EQ na dlhšie cesty mimo dojazdu tiež 
nie je vhodný, ale vďaka príplatkové-
mu rýchlemu nabíjaniu sa to raz za čas 
dá zvládnuť. Minuloročnou novinkou v 
tomto segmente bol prvý elektromobil 
od Škoda auto Citigo e iV s dojazdom 
250 km, 40 kW DC nabíjaním a cenou 
do 20 000 eur, ktorá po odrátaní do-

VÝBER ELEKTROMOBILU 
ALEBO PLUG-IN HYBRIDU
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Predaj elektromobilov stále 
rastie a na trh prichádzajú 
modely v podstate vo všetkých 
kategóriách. V minulom roku 
hlavne v súvislosti s novými 
nariadeniami EÚ ohľadom limitov 
CO2 pribudlo aj veľké množstvo 
plug-in hybridov.
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tácie vyšla na necelých 12 000 eur. 
Žiaľ, výrobca dal na trh iba obmedzenú 
sériu vozidiel a dnes ich už nekúpite. 
Dúfajme, že bude mať nástupcu. K 
dispozícii je jeho súrodenec VW e-UP! ,  
ten ale za o niečo vyššiu cenu

Ďalšia a v súčasnosti najrozšíre-
nejšia kategória elektromobilov je 
stredná trieda. Nájdete tu pomerne 
veľké množstvo modelov v rôznom 
cenovom rozpätí. Zatiaľ čo ešte pred 
dvoma rokmi sa dojazd v tejto kategó-
rii pohyboval okolo 180 – 250 km, v 
súčasnosti sa štandardom stáva 300 
až 500 km. Základná vlastnosť je tu 
štandardné DC rýchle nabíjanie od 40 
do 100 kW. To umožňuje jazdenie aj na 
dlhšie trasy, keďže na rýchlonabíjačke 
sa vozidlo dobije na 80 % kapacity 
za 30 – 40 minút. Do tejto kategórie 
patrí najväčšie množstvo modelov od 
všetkých značiek. Predpoklad je, že 
aj v budúcnosti bude najrozšírenej-
šia vďaka najlepšiemu pomeru medzi 
úžitkovou hodnotou a cenou. Vozidlá 
majú dostatočný výkon, dosť miesta 
pre posádku aj výborný dojazd. Okrem 
niektorých výnimiek je v tejto kategórii 
obvyklá vysoká technologická výbava 
s adaptívnym tempomatom, protizráž-
kovým systémom, sledovaním mŕtvych 
uhlov, udržiavaním v jazdnom pruhu a 
množstvom ďalších bezpečnostných 
systémov. V niektorých modeloch 
nájdete aj inteligentné systémy reku-
perácie, ktoré zaraďujú zvýšenú reku-
peráciu automaticky napríklad pred 
obcou alebo pri jazde z kopca podľa 
mapových podkladov, prípadne podľa 
údajov radaru a senzorov sklonu. Vo-
zidlá sú tak vhodné ako plnohodnotná 
náhrada rodinného vozidla so spaľova-
cím motorom na bežné jazdenie v rám-
ci Slovenska aj okolitých krajín. Veľa z 
nich je vhodných aj do úlohy fi remných 
vozidiel alebo vozidiel pre taxislužby, 
mestskú políciu a podobne. Pri výbe-
re treba zohľadniť hlavne priestor pre 
posádku a dojazd. V najvyššej kategórii 
sú vozidlá prémiových značiek. Tie sú 
vybavené batériami s kapacitou 80 – 
100 kW a umožňujú dojazd 320 – 450 
km. Všetky podporujú ultrarýchle na-
bíjanie výkonom 100 – 350 kW podľa 
modelu. Všetky vozidlá v tejto kategórii 
disponujú vysokým stupňom výbavy s 

 Plug-in hybridný Peugeot 508 SW Hybrid je prakti ckým rodinným autom s výbornou výbavou.  

 Typickým zástupcom stednej triedy elektomobilov s vysokým dojazdom nad 400 km je aj Kia e-Niro

 Opel Corsa e je menším modelom avšak s dojazdom nad 300 km

 Plug-n hybridná Škoda Superb iV kraluje vo svojej kategórii nadštandardným priestorom pre cestujúcich aj batožinu.
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najmodernejšími asistenčnými systé-
mami aj systémami inteligentnej reku-
perácie. Obyčajne majú pohon 4×4. 

AK NIE ELEKTROMOBIL, 
ZVÁŽTE PLUG-IN HYBRID
Ak sa elektromobilu predsa len obá-
vate, môže byť pre vás vhodnejší plug-
in hybrid. Tie zaznamenali najväčší 
rozmach v minulom roku, keď prišlo 
na trh najviac modelov. Po prvej ge-
nerácii plug-in hybridov, ktoré mali vo 
všeobecnosti pomerne malé batérie 
a ich reálny elektrický dojazd máloke-
dy presahoval 30 – 40 km, prichádza 
nová generácia s dojazdom 50 – 100 
km. Žiaľ, väčšina výrobcov trpí utkve-
lou predstavou, že majiteľ takého auta 
chce nabíjať auto iba doma v nočných 
hodinách, a tak mu stačí slabá AC na-
bíjačka. Preto je väčšina plug-in hybri-
dov vybavená iba AC nabíjačkou, a to 
najčastejšie s výkonom iba 3,3 – 3,7 
kW. Pri kapacite batérie do 9 kWh to 
taký problém nie je, batériu nabijete 
asi za 3 hodiny, pri väčšej kapacite 
však už čas stúpa na 4 – 7 hodín, čo 
už môže byť problém, ak bývate nap-

ríklad na sídlisku, kde je dostupnosť 
nabíjačiek zatiaľ problematická a v 
prípade plateného nabíjania je často 
účtovaný čas nabíjania. Nehovoriac o 
tom, že ak počas dňa jazdíte viac aj v 
rámci mesta, po vybití batérie nemáte 
veľkú šancu rýchlo ju dobiť, a tak vo-
zíte v aute zbytočnú záťaž. Prvý, kto v 
tejto kategórii konečne zareagoval na 
pripomienky zákazníkov, je Mercedes 
so svojimi plug-in hybridmi v triedach 
A, B, CLA a GLE. Všetky ponúkajú ok-
rem dvojfázovej 7,4 kW AC nabíjačky aj 
možnosť DC nabíjania, ktorým batériu 
nabijete v priebehu 20 – 30 minút. S 
DC nabíjaním prišiel prvý Mitsubishi 
so svojím Outlanderom PHEV. Pri os-
tatných plug-in hybridoch si musíte 
vystačiť s AC nabíjaním prinajlepšom s 
výkonom 7,4 kW. Plug-in hybridy využí-
vajú zväčša kombináciu benzínového 
a elektrického motora. Výnimkami sú 
iba Mercedes E 300de a GLE 350de 
s kombináciou dieselového a elek-
trického motora. Táto kombinácia je 
výhodnejšia na častejšie jazdenie na 
dlhšie trasy. V nižších triedach môže 
byť plug-in hybrid zaujímavá voľba. Na 

rozdiel od prémiovej triedy, kde zákaz-
ník požaduje aj vysoký výkon, ktorý je, 
samozrejme, na úkor spotreby, nižšie 
modely sú viac cielené na hospodárnu 
prevádzku a aj bez nabíjania dosahujú 
často spotrebu pod 4,5 l/100 km. Ak 
to skombinujete s denným nabíjaním, 
poľahky sa budete pohybovať okolo 
2 l/100 km aj nižšie. Samozrejme, v 
závislosti od vzdialenosti, štýlu jazdy a 
ďalších faktorov. Na druhej strane stá-
le máte k dispozícii auto, ktorým mô-
žete kedykoľvek vyraziť na dlhú cestu.  

POSÚDENIE MOŽNOSTÍ  
A PODMIENOK NABÍJANIA
Ako vidno, vyberať je z čoho. Na to, aby 
ste si dokázali vybrať vhodne a efektív-
ne, si treba najprv zanalyzovať typické 
využívanie vozidiel a rozhodovať sa 
podľa toho. V neposlednom rade však 
musíte myslieť aj na to, že elektromobil 
budete aj nabíjať. Ak sa rozprávame o 
elektromobile do rodiny, tu sú, samoz-
rejme, vo výhode používatelia, ktorí 
bývajú v rodinnom dome. V tomto prí-
pade je zabezpečená minimálne požia-

 Mercedes GLE 350 de je v súťasnosti najvyspelejším plug-in hybridom na trhu. Ako jeden z mála má DC rýchlonabíjanie s výkonom až 60 kW a elektrický dojazd takmer 90 km.
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davka 230 V zásuvky, z ktorej možno 
nabíjať každý elektromobil aj plug-in 
hybrid pomocou AC (striedavého prú-
du). Samozrejme, ide o najpomalší typ 
nabíjania výkonom iba 2,3 kW, a tak je 
vhodný v podstate iba pre plug-in hyb-
ridy alebo staršie modely elektromobi-
lov s menšími batériami do 30 kWh. 
Pri vozidlách s kapacitou batérie 35 
kWh a vyššou je výhodnejšie použitie 
wallboxu. Ide o nástennú skrinku, ktorá 
zaisťuje bezpečné domáce AC nabíja-
nie. Zväčša je vybavená aj nabíjacím 
káblom a dokáže poskytnúť jednofá-
zové aj trojfázové nabíjanie. Výhodami 
wallboxu sú hlavne vyššia bezpečnosť 
nabíjania, vyššia rýchlosť, možnosť 
obmedzenia nabíjacieho výkonu podľa 
kapacity pripojenia, ale aj podľa den-
nej doby alebo aktívne podľa zaťaže-
nia prívodného vedenia. Zaujímavá je 
aj kontrola prístupu, ktorá sa dá reali-
zovať kľúčom, kartou RFID alebo mo-
bilnou aplikáciou. Vďaka tomu môžete 
používať wallbox napríklad spoločne so 
susedom, pričom sú evidované všetky 
nabíjania podľa používateľa, takže nie 
je problém s rozpočítaním nákladov. 
Väčšina elektromobilov má inštalo-
vané vstavané nabíjačky s výkonom 
okolo 7 kW, ktoré sú jednofázové, iba 
niektoré modely majú aj trojfázové. 
Ak bývate v oblasti, kde v blízkosti (do 
50 km) nemáte možnosť dobíjať na 
rýchlonabíjačke, je lepšie voliť model 
s trojfázovou nabíjačkou. Ak je vozidlo 
vybavené napríklad nabíjačkou s výko-
nom 11 kW a doma máte na nabíjanie 
k dispozícii maximálne 14 A, pri jedno-
fázovom nabíjaní využijete výkon maxi-
málne 3,2 kW. Pri trojfázovom nabíjaní 
je to však už viac ako 9 kW, takže na-
bíjanie bude takmer trikrát rýchlejšie. 
V prípade núdze treba pamätať, že aj 
pri najpomalšom nabíjaní nabijete za 
noc každý elektromobil na ďalších mi-
nimálne 150 – 200 km jazdy v závis-
losti od modelu. Nabíjanie v domácich 
podmienkach vychádza podľa modelu 
na 0,80 až 1,20 eura/100 km. Pri na-
bíjaní iba na rýchlonabíjačkách sa už 
budete podľa modelu pohybovať zhru-
ba na cene úspornejších dieselových 
modelov. 

           

1. Rýchle nabíjanie je určené naj-
mä na nabíjanie pri dlhších cestách 
mimo dojazdu vozidla. Jeho časté 
používanie predražuje prevádzku a 
neprospieva batérii. Odporúča sa, 
aby priemerne z 10 nabíjaní bolo 
6-8 pomalých.

2. Rýchlonabíjačky štandardne 
obsahujú trojicu konektorov: CCS, 
CHAdeMO a Typ 2. Na nich treba 
preferovať rýchle nabíjanie CCS ale-
bo CHAdeMO.

3. Jeden stojan rýchlonabíjačky 
dokáže zvyčajne naraz nabíjať iba 
jedno vozidlo DC nabíjaním. Väčši-
na však už umožňuje aj nabíjanie 
dvoch vozidiel, ale iba v kombinácii 
DC - AC. V každom prípade, ak to 
nabíjačka nepodporuje a vodič sa 
pokúsi o nepodporované nabíjanie, 
systém ho upozorní na to a nabíja-
nie nespustí.

4. Niektoré rýchle nabíjačky (nap-
ríklad typy Delta) umožnia nabíjanie 
dvoch vozidiel DC – DC.

5. Počas nabíjania je kábel uzam-
knutý, netreba sa ani pokúšať ho 
odpojiť. Ak musíte nabíjanie preru-
šiť, najprv ho treba vypnúť na nabí-
jačke.

6. Pri domácom nabíjaní najprv odo-
mknite auto (alebo kábel), čím sa 
vypne nabíjanie a odomkne kábel. 

! POZOR: AC nabíjanie sa pri väč-
šine vozidiel zapína až po zavretí, 
respektíve uzamknutí vozidla. Ak 
vozidlo odomknete alebo otvoríte 
dvere, nabíjanie sa dočasne vypne, 
ale po uzamknutí sa zase obnoví. 

Pri odomknutí vozidla sa odomkne 
aj kábel a môžete ho odpojiť. Nie-
ktoré modely majú na odomknutie 
kábla špeciálne tlačidlo na ovládači 
alebo vedľa zásuvky. Auto však mu-
síte najprv odomknúť. Ak sa kábel 
nedá vytiahnuť, každé vozidlo má 
mechanizmus na núdzové mecha-
nické odomknutie, treba nájsť v 
návode. 

7. Nabíjací kábel musíte vždy voziť 
so sebou.

8. Pri plánovaní trasy myslite aj na 
ďalšiu nabíjačku v zálohe, pretože 
tá najbližšia môže byť obsadená 
alebo pokazená.

9. Nie je dobré jazdiť až na hrani-
cu dojazdu. Lítiovo-iónové batérie 
elektromobilov sa dajú dobíjať aj 
vtedy, keď nie sú celkom vybité. 
Vodič musí myslieť takisto na to, že 
spotrebu elektriny zvyšuje kúrenie, 
klimatizácia či vysoké rýchlosti.

10. Pri potrebe zvýšiť dojazd je teda 
vhodné znížiť rýchlosť, prípadne vy-
pnúť kúrenie alebo klimatizáciu.

11. Pri dlhších cestách treba pa-
mätať na časovú rezervu nevyhnut-
nú na nabíjanie a vytýčiť body, kde 
sa bude nabíjať.

12. Pri domácom nabíjaní alebo 
inde na AC nabíjačke je užitočné 
nastaviť si časovač klimatizácie na 
odjazd, aby bolo auto vychladené/
vyhriate pred odjazdom. S DC na-
bíjaním táto funkcia zväčša nepra-
cuje.

         

PRAKTICKÉ RADY:



Ak chcete používať elektrifi kované 
vozidlo, či už elektromobil, alebo 

plug-in hybrid, bude ho treba nabíjať. 
Možno to urobiť buď vstavanou AC na-
bíjačkou, alebo rýchlou DC nabíjačkou. 
Poďme sa pozrieť, čo na to budete po-
trebovať. 

AC NABÍJANIE
Základný spôsob nabíjania, ktorý náj-
dete bez výnimky v každom elektric-
kom vozidle, je takzvané pomalé alebo 
AC nabíjanie. Vozidlo má na palube in-
štalovanú nabíjačku, ktorú možno na-
pájať z bežnej siete 1× 230 V, prípad-
ne dvoj- alebo trojfázovým prúdom 3× 
400 V. Na nabíjanie možno použiť bež-
nú (Schuko) zásuvku, aj keď pri častej-
šom nabíjaní je odporúčaný priemysel-
ný typ zásuvky, určený na trvalú vyššiu 
záťaž. Takéto nabíjanie je však hlavne 
pri vozidlách s väčšou batériou veľmi 
pomalé, a tak je lepšie využiť takzvaný 
wallbox, ktorý obyčajne umožňuje troj-
fázové nabíjanie a aj pri jednofázovom 
ponúka nabíjanie vyšším výkonom. 
Jeho hlavná úloha je kvalitné istenie 
aj v prípade poruchy a možnosť nasta-
venia maximálneho výkonu nabíjania s 
ohľadom na ostatné spotrebiče v sieti. 
Výkon takéhoto nabíjania je daný hlav-
ne výkonom palubnej nabíjačky a naj-

mä v domácich podmienkach aj mož-
nosťou využitia viacerých fáz.

Ak sa na to pozrieme podrobnejšie, 
bežná zásuvka na 230 V poskytne 
maximálny prúd 10 A, takže dokáže-
me nabíjať maximálnym výkonom 2,3 
kW. Ako sme už spomenuli, ak bude-
te z bežnej zásuvky nabíjať častejšie, 
treba ju vymeniť za priemyselný typ. 
Bežné domáce zásuvky síce prežijú, 
ale nie sú dimenzované na trvalý od-
ber pri plnom zaťažení, takže môže 
časom dôjsť k ich prehrievaniu alebo 
dokonca vyhoreniu. To najviac hrozí 
hlavne pri starých zásuvkách s opotre-
bovanými kontaktmi. Výkon interných 
nabíjačiek elektrických vozidiel je však 
vyšší, a tak z takejto zásuvky nevyužije-
te ani dostupný výkon nabíjania. Preto 
najlepšie riešenie ponúkajú domáce 
wallboxy. Tie sa väčšinou robia aj v 
trojfázovom vyhotovení. Plug-in hybridy 
majú prevažne jednofázové, v prípade 
Mercedesu dvojfázové nabíjačky s vý-
konom od 3,3 kW až do 9,4 kW. Takéto 
nabíjanie je vďaka wallboxu dostupné 
vo väčšine domov, kde je aspoň 16 A 
istič. No treba dávať pozor na celkový 
odber aj s ohľadom na dom, aby nedo-
chádzalo k preťaženiu. Elektromobily 
používajú jedno až trojfázové nabíjačky 
s výkonom od 3,6 kW až do 22 kW. No 

maximálny výkon vyžaduje až 32 A is-
tič, ktorý v bežných domácnostiach ne-
nájdete, výkon nabíjačky však výhodne 
využijete na verejných nabíjacích stoja-
noch. Viacero modelov plug-in hybridov 
aj elektromobilov ponúka možnosť vý-
konnejšej nabíjačky za príplatok. Túto 
ponuku odporúčame určite využiť. Naj-
lepšia možnosť sú  dvoj- alebo trojfázo-
vé nabíjačky v aute. Na porovnanie, ak 
máte doma wallbox so 16 A ističom, pri 
jednofázovej nabíjačke využijete ma-
ximálny výkon 3,7 kW, pri dvojfázovej 
9,4 kW a pri trojfázovej až 11 kW. Je to 
dôležité práve preto, že za rezervovanú 
kapacitu ističa si mesačne platíte a pri 
16 A ističi je poplatok podstatne menší 
ako pri 32 A. 

DC NABÍJANIE  
Ďalší typ nabíjania je jednosmerné DC 
rýchle nabíjanie. Túto možnosť majú 
dnes v podstate všetky elektromobi-
ly na trhu. Výkon nabíjania je v tomto 
prípade daný výkonom nabíjačky, na-
pätím a kapacitou batérie. Všeobec-
ne platí, že pri rýchlom nabíjaní by sa 
každý elektromobil mal do 80 % kapa-
city nabiť za 25 – 35 minút. Základný 
typ rýchlonabíjacích staníc pracuje s 
výkonmi do 50 kW, no pre nástup vo-
zidiel s väčšou kapacitou batérií sa v 

NABÍJANIE ELEKTRICKÝCH ÁUT
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súčasnosti stavajú nabíjacie stanice 
s výkonmi až do 150 kW. Pre novú ge-
neráciu elektromobilov, ktoré využíva-
jú 800 V systém, sa budujú ultrarých-
le nabíjacie stanice, ktoré poskytnú 
nabíjací výkon až do 350 kW. Hlavná 
výhoda DC nabíjania je v tom, že výko-
nová časť nabíjačky je uložená mimo 
vozidla, a tak môže pracovať s oveľa 
vyšším výkonom. Takto môže rýchle 
nabíjanie používať široké spektrum 
vozidiel. Pre nízky výkon interných AC 
nabíjačiek aj vo vozidlách s vysokou 
kapacitou batérie výrobcovia aj pre-
vádzkovatelia nabíjacej infraštruktú-
ry ponúkajú aj strednovýkonové DC 
nabíjačky s výkonom 22 – 25 kW, 
ktorých výhodou je vysoká kompa-
tibilita a rýchlejšie nabíjanie ako pri 
interných AC nabíjačkách. Keďže ide 
o lacnejšie riešenie ako DC rýchlona-
bíjačky, uplatnenie nájdu aj v úlohe 
destination charging alebo vo firem-
ných flotilách. 

NABÍJACIE ŠTANDARDY
Ako to už býva, počas vývoja elektromo-
bilov sa ustálilo niekoľko štandardov s 
rozdielnymi konektormi. Našťastie v 
súčasnosti sa už prakticky používajú 
iba štyri, takže nie je také ťažké sa v 
nich vyznať. 

CCS (COMBO)
Tento konektor je európsky štandard a 
kombinuje časť kompatibilnú s konek-
torom typu 2 na AC nabíjanie a silovú 
časť na DC nabíjanie, takže pri oboch 
spôsoboch nabíjania používate iba je-
den konektor v aute. Konektor je vždy 
súčasťou vstavaného kábla na nabíjač-
ke. Umožňuje DC nabíjanie výkonmi až 
do 350 kW s vodným chladením kon-
taktov. 

CHADEMO
Japonský štandard určený výhradne 
na jednosmerné DC nabíjanie. Na aute 
musí byť preto kombinovaný s konekto-
rom typu 2 alebo typu 1 na AC nabíja-
nie. Vzhľadom na to, že v Európe jazdí 
veľké množstvo elektromobilov Nissan 
Leaf, ide v súčasnosti o najpoužívanej-
ší štandard. S nástupom nových mode-
lov elektromobilov sa však jeho podiel 
postupne znižuje. V súčasnej verzii 
umožňuje nabíjanie výkonom maximál-
ne 65 kW, vo verzii 2.0 má umožňovať 
až 400 kW, je však otázne, či sa táto 
verzia ešte dostane aj k nám. Výhoda 
štandardu CHAdeMO je v tom, že pod-
poruje aj technológiu V2X, teda spätnú 
dodávku energie napríklad na napája-
nie domu. Konektor je vždy súčasťou 
vstavaného kábla na nabíjačke. 

TYP 1
Tento konektor využívajú v súčasnosti 
iba niektoré modely Nissan a Mitsubis-
hi. Ide o japonskú normu, určenú iba 
na striedavé AC nabíjanie, u nás nájde-
te iba zopár nabíjačiek s týmito konek-
tormi. Preto je dobré nosiť so sebou 
nabíjací kábel typ 2 – typ 1 na pripo-
jenie k bežným verejným nabíjačkám. 

TYP 2
Konektor typu 2 sa používa dnes na 
väčšine elektromobilov a plug-in hybri-
dov. Je určený výhradne na AC nabíja-
nie, a to jedno- aj trojfázové. Vo väčšine 
vozidiel dostanete ako príslušenstvo 
kábel s pripojením na 230 V zásuvku 
(Schuko) na jednej strane a typ 2 na 
strane pripojenia do auta. Ak nie je vo 
výbave, odporúčame dokúpenie kábla 
typ 2 – typ 2, ktorý slúži na pripojenie 
k verejným AC nabíjačkám. Tie majú 
nainštalované káble iba niekedy, ale 
často musíte na nabíjanie použiť svoj. 

TESLA TYP 2
Staršie modely Tesla využívajú ko-
nektor typu 2, ktorý je zapojený aj na 
jewdnosmerné DC nabíjanie na super-
chargeroch Tesla. Nový Model 3 však 
už používa konektor CCS.              



DC

DC

TIPY NABÍJACÍCH KONEKTOROV

DC

AC AC

CCS (Combo)

DC nabíjanie
Výkon do 350 kW s chladením káblov. 
S káblom Typ 2 umožňuje AC nabíjanie.

CHAdeMO

DC nabíjanie
V súčasnej verzii výkon do 65 kW.

Typ 1

AC nabíjanie
Jedno alebo trojfázové nabíjanie.

Typ 2 Mennekes

AC nabíjanie
Jedno alebo trojfázové nabíjanie. 
DC nabíjanie 
Iba Tesla (do 150 kW).
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EVlink riešenia pre nabíjanie elektromobilov

Nabíjacie stanice EVlink od Schneider Electric 
prinášajú niekoľko riešení pre nabíjanie 
elektromobilov. Od nabíjania v rezidenčných 
budovách, na verejných a súkromných 
parkoviskách, cez rýchle nabíjanie, firemné 
riešenie nabíjania elektromobilov až po možnosti 
merania energie a konektivitu, ktorú potrebujete 
na zabezpečenie overenia používateľa, 
generovania správ a účtovanie, alokáciu 
nákladov na jednotlivých užívateľov, a vykonávať 
vzdialenú údržbu. Všetko, čo potrebujete k tomu, 
aby bolo nabíjanie elektromobilov jednoduchšie 
ako kedykoľvek predtým!



Rýchlosť nabíjania je medzi majiteľmi 
elektromobilov veľmi často pretria-

saná téma. Niet sa čomu čudovať, ak 
chcete elektromobil naplno využívať a 
cestovať ním aj na dlhšie trasy, je práve 
výkon DC nabíjania kľúčový faktor, ktorý 
vám takéto cestovanie umožní bez zby-
točného nepohodlia a bez prestojov. Ako 
ste sa už určite dočítali v iných kapitolách 
tejto ročenky, výkon DC nabíjania určuje 
maximálny výkon DC nabíjačky. Tento 
hardvér je umiestnený mimo vozidla a 
vozidlo určuje iba priebeh nabíjania a 
maximálny výkon, aký je schopná pojať 
batéria vzhľadom na ďalšie parametre. 
Je to zásadný rozdiel oproti AC nabíjaniu, 
pri ktorom využívate nabíjačku vstavanú 
priamo vo vozidle a záleží iba na tom, či 
máte dostatočne výkonný prívod, aby ste 
dokázali nabíjať maximálnym výkonom, 
ktorý AC nabíjačka umožňuje podať. 

Rýchle nabíjanie prešlo vo vozidlách 
istým vývojom. Pri starších elektromobi-
loch, ktoré boli osadené batériami s ka-
pacitou okolo 20 až 30 kWh, postačovalo 
rýchle nabíjanie s výkonom 35 až 50 kW. 
Výkon nabíjania, pochopiteľne, súvisí aj s 
napätím a konštrukciou batérie. Zväčša 
sa využíva nabíjanie výkonom 1 až 2C, 
teda jedno alebo dvojnásobku kapacity 
batérie. So zvyšujúcou sa kapacitou ba-
térií prichádzajú aj nové rýchlonabíjačky. 
Dosiaľ štandardné modely s výkonom 
50 kW už prestávajú stačiť a posúvajú 
sa častejšie do roly destination charging, 
teda na miesta v centrách miest, odpo-
činkových zónach, pri hoteloch, špor-
toviskách a podobne. Tu často suplujú 
chýbajúcu infraštruktúru AC nabíjačiek. 

Na tranzitných trasách čoraz častejšie vi-
díme nabíjačky s výkonom od 100 až do 
350 kW, ktoré umožnia obslúžiť aj naj-
modernejšie elektromobily, ako je nap-
ríklad Porsche Taycan, ktorý na rozdiel 
od ostatných elektromobilov nepoužíva 
400, ale 800-voltovú sieť. Napriek vyso-
kému výkonu nabíjačiek aj deklarovaným 
možnostiam mnohých elektromobilov, 
medzi ktorými stále pribúdajú modely 
umožňujúce využiť nabíjanie výkonom 
viac ako 50 kW, často sa stáva, že vozid-
lo takúto rýchlosť nabíjania nedosiahne. 
Výrobca totiž zväčša udáva iba maximál-
ny dostupný nabíjací výkon, ktorý však 
vozidlo nemusí dosiahnuť za všetkých 
okolností a ktorý je najviac závislý od 
viacerých faktorov. V článku si môžete 
pozrieť niekoľko typických nabíjacích gra-
fov štyroch rôznych modelov od štyroch 
výrobcov, ktoré veľmi názorne dokumen-
tujú nastavenie nabíjacích automatík na 
jednotlivých modeloch. Nabíjania sme 
merali v súčinnosti so spoločnosťou Gre-
enway na nabíjačke typu Delta osadenej 
na výkon 150 kW. Jediné vozidlo, ktoré 
deklaruje vyšší nabíjací výkon, 
je Audi e-tron Sportback, ktorý 
môže v špičke dosahovať až 155 
kW, ale v našom teste sa dostal 
maximálne na necelých 140 kW. 
Ako vidno na grafoch, najvyrovna-
nejšiu nabíjaciu charakteristiku 
má práve spomínané Audi, ktoré 
nabíja výkonom cez 50 kW ešte 
pri 99-percentnom stave nabitia. 
Je to dané hlavne výkonným tep-
lotným manažmentom batérie, 
ktorý dokáže batériu priebežne 

udržiavať pri štandardnej teplote a umož-
ňuje tak vysoký nabíjací výkon. Vplyv ne-
dostatočného teplotného manažmentu 
vidieť najlepšie na nabíjacej charakteris-
tike Opel Corsa e, kde napriek deklarova-
nej podpore 100 kW nabíjania nabíjací 
výkon skokovo klesá na ochranu batérie. 
Napriek tomu, že základná nabíjacia cha-
rakteristika je pre každé vozidlo typická, 
počas nabíjania si nabíjacia automatika 
charakteristiku upravuje podľa reálnych 
hodnôt teploty, napätia a prúdu. 

Veľmi veľký vplyv na rýchlosť nabíjania 
má práve teplota batérie. Lítiovo-iónové 
batérie pracujú ideálne v okolí +25 °C. 
Pri tejto teplote zväčša nabíjacia automa-
tika umožňuje maximálny povolený nabí-
jací výkon. V zimných mesiacoch môže 
nastať problém s podchladením batérie. 
Ak vozidlo stojí niekde vonku s vybitou ba-
tériou a vy chcete ráno nabíjať na rýchlo-
nabíjačke, často sa stáva, že automatika 
obmedzí nabíjací výkon na 25 až 30 kW, 
aby nedošlo k poškodeniu batérie. Tento 
problém však väčšina používateľov ani 
nevníma, pretože využíva počas nočných 

PREČO RÝCHLE NABÍJANIE 
NIE JE VŽDY NAOZAJ RÝCHLE?
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Nové plne elektrické Audi RS e-tron GT
Budúcnosť je o prístupe

Viac na audi.sk

Kombinovaná spotreba energie modelu Audi RS e-tron GT podľa meraní WLTP: 19,9 – 21,6 kWh/100 km. 
Kombinované emisie CO2 podľa meraní WLTP: 0 g/km.

Pokrok dosiahnutý s vášňou.
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hodín pomalé AC nabíjanie, vďaka ktoré-
mu možno vozidlo nabiť z bežnej zásuv-
ky alebo z wallboxu. Na rýchlonabíjačku 
sa dostane až po dlhšej jazde, keď už je 
batéria dostatočne zahriata na to, aby 
nebolo nevyhnutné obmedzovať nabíjací 
výkon. Preto sa o tomto probléme aj po-
merne málo píše, neznamená to však, 
že by neexistoval. Podľa našich testov sa 
týka väčšiny elektromobilov. Pri plug-in 
hybridoch sa s týmto problémom stretne-
te iba zriedkavo, pretože tie majú prevaž-
ne AC nabíjačky s nízkymi výkonmi, takže 
tu nabíjací prúd netreba znižovať. 

Opačný problém je znižovanie nabí-
jacieho výkonu z dôvodu prehrievania 
batérie. Tu majú výrobcovia a viacero 
možností, ako tomu predchádzať. Sa-
mozrejme, tá najjednoduchšia je softvé-
rové riadenie výkonu nabíjania, keď pri 
zvýšení teploty dôjde k znižovaniu výko-
nu, aby sa teplota na batérii udržovala na 
prípustných hodnotách. Toto riešenie je, 
pochopiteľne, najlacnejšie, takže zákaz-
ník si nemusí platiť za vybavenie navyše, 
ale je to na úkor rýchlosti nabíjania. Je-
den z príkladov takéhoto riešenia aj Nis-
san Leaf druhej generácie, ktorý má iba 

vzduchové chladenie batérie a po dlhšej 
jazde zvýšenou rýchlosťou, napríklad po 
diaľnici, dôjde pri následnom pripojení 
k rýchlonabíjačke k zníženiu výkonu na-
bíjania. Na tento problém sa sťažovalo 
krátko po uvedení viacero zákazníkov. 
Systém bol totiž nastavený až príliš opatr-
ne, čo robilo problém hlavne pri dlhších 
cestách, keď na rýchlonabíjačke nech-
cete tráviť veľa času, chcete len rýchlo 
dobiť a pokračovať v ceste. Výrobca na 
to reagoval softvérovým upgradom, ktorý 
upravil nabíjaciu krivku tak, že umožňuje 
nabíjanie vyšším výkonom. V letných me-

Mercedes EQC 400
Výkon nabíjania v kW, stav nabitia vozidla (SOC) a množstvo nabitej energie v kWh
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Audi e-tron Sportback
Výkon nabíjania v kW, stav nabitia vozidla (SOC) a množstvo nabitej energie v kWh
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VW ID3
Výkon nabíjania v kW, stav nabitia vozidla (SOC) a množstvo nabitej energie v kWh

94,58

79

60

80

100

120

4

0

20

40

18
:5

6:
20

18
:5

7:
50

18
:5

9:
05

19
:0

0:
20

19
:0

1:
35

19
:0

2:
50

19
:0

4:
05

19
:0

5:
20

19
:0

6:
35

19
:0

7:
50

19
:0

9:
05

19
:1

0:
20

19
:1

1:
36

19
:1

2:
51

19
:1

4:
06

19
:1

5:
21

19
:1

6:
36

19
:1

7:
51

19
:1

9:
06

19
:2

0:
21

19
:2

1:
36

19
:2

2:
51

19
:2

4:
06

19
:2

5:
21

19
:2

6:
36

19
:2

7:
51

19
:2

9:
06

19
:3

0:
21

19
:3

1:
36

19
:3

2:
51

19
:3

4:
06

19
:3

5:
21

19
:3

6:
36

19
:3

7:
51

19
:3

9:
06

19
:4

0:
21

19
:4

1:
36

19
:4

2:
51

19
:4

4:
06

19
:4

5:
21

19
:4

6:
36

19
:4

7:
51

19
:4

9:
07

19
:5

0:
22

19
:5

1:
37

19
:5

2:
52

19
:5

4:
07

19
:5

5:
22

19
:5

6:
37

19
:5

7:
52

19
:5

9:
07

20
:0

0:
22

20
:0

1:
37

20
:0

2:
52

kW SOC kWh

Opel Corsa e
Výkon nabíjania v kW, stav nabitia vozidla (SOC) a množstvo nabitej energie v kWh
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siacoch, hlavne pri vysokých teplotách a 
jazdení po diaľnici, sa vám však môže 
toto stať v podstate pri väčšine elektro-
mobilov. Nejde teda o chybu systému, ale 
o snahu o ochranu batérie. V prémiovej 
triede takýto problém väčšinou nenastá-
va, pretože tieto vozidlá sú pripravené na 
vysoké výkony, a preto potrebujú mať už 
v štandarde kvalitný tepelný manažment 
batérie, ktorý pomáha aj v prípade rýchle-
ho nabíjania. 

Okrem teploty batérie môžu mať vplyv 
na rýchlosť nabíjania aj iné faktory. Môže 
ísť o obmedzenie výkonu na strane nabí-

jačky, či už obmedzeným prívodom elek-
trickej energie, prehrievaním nabíjačky 
pri letných horúčavách, alebo aj pri zdie-
ľanom nabíjaní viacerých vozidiel. Takéto 
nabíjanie umožňujú niektoré typy nabíja-
čiek, a pokiaľ sú obe vozidlá vybavené vý-
konným nabíjaním, ktoré je v súčte vyššie 
ako dostupný výkon nabíjačky, dochádza 
k zdieľaniu tohto výkonu. 

Z uvedeného je teda jasné, že dekla-
rovaný výkon DC nabíjania je maximálna 
hodnota, akú je schopné vozidlo do-
siahnuť. Nie je to však nominálny výkon 
nabíjania. Lítiovo-iónové batérie svojou 

charakteristikou umožňujú rýchle nabí-
janie v rozsahu od 10 do 80 % kapacity. 
Pri rýchlom nabíjaní nie je veľmi účelné 
nabíjať batériu do 100 %, posledných 20 
% nabíjania, ako si môžete všimnúť aj z 
priložených diagramov, trvá zväčša mini-
málne toľko ako prvých 80 %. Batérie na-
vyše lepšie znášajú častejšie nabíjanie v 
rozpätí 20 až 80 % ako úplne vybíjanie a 
úplne nabíjanie. Pochopiteľne, pokiaľ na-
bíjanie prebieha pomaly pomocou AC na-
bíjania, nie je problém nabíjať do 100 %. 
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Znížený dojazd elektromobilov v zim-
ných podmienkach, ale aj v letných 

horúčavách je pomerne často diskuto-
vaná téma, a tak sme sa na ňu pozreli 
podrobnejšie, aby sme zistili, ako to v 
skutočnosti je a čo všetko má na zní-
ženie dojazdu elektromobilu vplyv. Ako 
testovacie vozidlo sme zvolili model Kia 
e-Soul s batériou s kapacitou 64 kWh v 
plnej výbave. Výbava má v tomto prípa-
de význam v tom, že e-Soul má (mož-
no trochu nelogicky) rozšírený teplotný 
manažment batérie iba vo vyššej verzii. 
Počas testovania sme využívali rýchle 
nabíjanie na DC rýchlonabíjacích stani-
ciach s výkonmi 50 – 150 kW. e-Soul 
umožňuje využívať výkon do 76 kW na 
DC rýchlonabíjačkách, AC nabíjanie je 
iba jednofázové s výkonom 7,2 kW.

Ak sa pozrieme na problematiku spo-
treby elektromobilu, je tu niekoľko fak-
torov, ktoré ju dokážu ovplyvňovať. Naj-
väčší spotrebič je logicky elektromotor. 
Z dôvodu jednoduchšej konštrukcie sa 
pri elektromobiloch okrem ojedinelých 
výnimiek nepoužíva prevodovka. Motor 
poháňa kolesá iba cez stály redukčný 
prevod, ktorý zabezpečuje prenos ener-
gie tak, aby nedochádzalo k prekračova-
niu maximálnych otáčok elektromotora. 
Vďaka tomu, že elektromotor má vysoký 
krútiaci moment a dodávaný výkon stú-
pa lineárne, za normálnych podmienok 
nie je prevodovka potrebná. Pohonný 
systém je tak v podstate naladený na 
určitý rozsah rýchlostí a maximálna 
rýchlosť je elektronicky obmedzená. So 
zvyšujúcou sa rýchlosťou však takmer 
lineárne rastie aj spotreba elektromo-
tora. So stúpajúcou rýchlosťou navyše 
vstupujú do hry aj ďalšie faktory, ako 

napríklad odpor vzduchu či odpor 
pneumatík. Čím je rýchlosť vyššia, tým je 
vyššia aj spotreba. Niektoré vozidlá, ako 
napríklad Mercedes EQC400, to riešia 
rôznym naladením motorov na prednej 
a zadnej náprave, ktoré sa podľa jazd-
ného režimu zapájajú a umožňujú tak 
zníženie spotreby. Porsche Taycan pou-
žíva dvojstupňovú prevodovku na zadnej 
náprave, ktorá má jeden stupeň na do-
sahovanie vysokých rýchlostí a druhý na 
pohodovejšiu jazdu s nižšou spotrebou. 
Takéto riešenia však vozidlo predražujú, 
a tak ich zatiaľ možno nájsť iba v prémi-
ových modeloch. V testovanom e-Soule 
nič také nie je, ak teda chcete jazdiť 
úspornejšie, kľúčom je nižšia rýchlosť. 
Na druhej strane oproti spaľovacím mo-
torom nemá pri elektromobile taký vplyv 
dynamickejšia jazda s prudkou akcele-
ráciou. Samozrejme, ak na to šliapnete, 
aj elektromotor si potiahne riadnu dáv-
ku energie. Vzhľadom na vysoký krútiaci 
moment je však zrýchlenie účinnejšie, a 
teda maximálny výkon využívate kratší 
čas. Naopak, pri spomaľovaní, ak sa vyh-
nete prudkému brzdeniu, môžete využí-
vať intenzívnu rekuperáciu a tým veľkú 
časť energie do batérie zase vrátiť. Na 
druhej strane, ak s vozidlom zastavíte, 
elektromotor neodoberá žiadnu energiu, 
napriek tomu je stále v plnej pohotovos-
ti vyraziť. V zimných podmienkach zase 
elektromotor nepotrebuje žiadny čas na 
aklimatizáciu a je pripravený ihneď po-
dať plný výkon bez toho, že by to nejako 
vplývalo na spotrebu alebo opotrebenie. 
V tomto prípade je, samozrejme, pod-
mienkou, že má batéria kvalitný teplot-
ný manažment, ktorý sa stará o to, aby 
nedochádzalo k jej podchladzovaniu. 

Ďalší spotrebič je elektronika vozidla. 
Sem započítavame osvetlenie, palubný 
multimediálny systém, vyhrievanie se-
dadiel či volantu, prístroje, posilňovače 
a ďalšie systémy nevyhnutné na činnosť 
vozidla. Už z výpočtu zariadení je jasné, 
že nejde o významné spotrebiče a z cel-
kovej spotreby vo zidla si väčšinou ukroja 
okolo 0,5 – 1,5 %.

Okrem pohonu je najvýznamnejší 
spotrebič systém vykurovania a klimati-
zácie. Túto úlohu pri väčšine moderných 
elektromobilov plní tepelné čerpadlo. 
Podľa našich meraní podstatne viac 
energie treba v zimnom období na vykú-
renie vozidla ako v letnom na chladenie. 
Zatiaľ čo v lete sa aj pri používaní klima-
tizácie počas horúčav spotreba vyšpl-
hala asi o 1,5 – 2,5 kWh/100 km, pri 
jazdení v zime už pri teplotách do -5 °C 
sa pri kabínovej teplote 21 °C spotreba 
zvýšila o 4 - 6 kWh/100 km. Na testo-
vanom e-Soule sme sa tak v zimnom 
období po najazdení 3240 km dostali 
na priemernú spotrebu 21,5 kWh/100 
km, pričom test prebiehal pri teplotách 
+5 až -8 °C. Pri teste v letnom období 
pri teplotách 20 – 27 °C bola spotreba 
15,3 kWh/100 km. Zaujímavé je, že v 
zimných podmienkach sme najväčšiu 
spotrebu dosahovali pri krátkych jaz-
dách po meste, keď sa neraz vyšplhala 
aj cez 24 kWh/100 km, pričom vykuro-
vanie tvorilo často aj viac ako 30 % z 
celkovej spotreby. Pri dlhších cestách 
(100 km a viac) tento podiel tvoril 10 – 
13 %). Aj keď sa to môže zdať nelogické, 
má to jednoduché vysvetlenie. Najviac 
energie spotrebúva kúrenie pri prvom 
vyhriatí premrznutého vozidla, ak stálo 
vonku. Podiel má na tom, samozrejme, 

AKO JE TO SO SPOTREBOU?
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aj podchladená batéria, ktorá vykazuje 
nižšiu kapacitu. Pri veľkých mrazoch 
zase systém batériu udržuje pri teplote 
nad nulou, na čo takisto potrebuje neja-
kú energiu. Preto je ideálne, ak vozidlo 
nabíjate v chladnom počasí na AC nabí-
jačke, nastaviť si časovač vykurovania 
na čas vášho odjazdu. Systém tak vozid-
lo vykúri na prednastavenú teplotu do 
vášho príchodu, kým je ešte pripojený 
k nabíjačke. Vďaka tomu ušetríte ener-
giu v batérii a predĺžite si tak dojazd. 
Pochopiteľne, treba myslieť aj na to, že 
spotreba kúrenia sa odvíja od rozdielu 
nastavených teplôt. Už pri znížení kabí-
novej teploty iba o 2 °C si predĺžite do-
jazd o niekoľko kilometrov. V niektorých 
vozidlách možno zapnúť kúrenie aj na 
diaľku pomocou aplikácie. Veľmi dobrý 
prostriedok na zníženie spotreby je aj 
vyhrievanie sedadiel, prípadne i volantu. 
Pri nasadnutí do vychladeného vozidla 
má totiž človek tendenciu nastaviť kú-
renie na maximum v predstave, že zač-
ne okamžite kúriť. Hlavný efekt je však 
enormné zvýšenie spotreby. Lepšie je 
zapnúť kúrenie na bežnú prednastave-
nú teplotu a spustiť vyhrievanie seda-
čiek. To vám skôr poskytne pocit tepla a 
vozidlo sa medzitým vyhreje. Konkrétne 
pri testovanom e-Soule bolo kúrenie po-
merne rýchle a vyhrievanie sedadiel vý-
konné. Veľmi rýchle bolo aj odmrazenie 
okna vzduchom, pri teplote -7 °C trvalo 
asi 1,5 minúty.  

Jedna z vecí, ktoré nás pri testovaní 
zaujímali, bol aj vplyv zaťaženia vozidla 
na spotrebu. Ten sme zisťovali na 120 
km trase s niekoľkými kopcami a 10 km 
diaľnice, pričom sme trasu prešli dva-
krát, raz s plným obsadením 4 dospelý-
mi osobami a raz iba s vodičom. Trasu 
sme sa snažili absolvovať rovnakým štý-
lom jazdy, s rovnakými rýchlosťami aj na-
stavením kúrenia. Výsledok, ktorý sme 
predpokladali, potvrdil, že zaťaženie vo-
zidla má pri elektromobile iba minimálny 
vplyv na spotrebu, pri zaťaženom vozid-
le bola spotreba 18,9 kWh/100 km, pri 
prázdnom 18,4 kWh/100 km, takže roz-
diel bol 0,5 kWh/100 km. Pochopiteľne, 
výsledok závisí aj od štýlu jazdy. My sme 
v oboch prípadoch naplno využívali mož-
nosti elektrického pohonu, rekuperáciu, 
plynulé dojazdy bez prudkého brzdenia 

a podobne. Výsledok nie je prekvapu-
júci. Pri plnom zaťažení má vozidlo síce 
pri rozjazde vyššiu spotrebu, ale má aj 
vyššiu zotrvačnosť. Tú tak s výhodou 
využijete pri plachtení alebo rekuperá-
cii, čím znižujete celkovú spotrebu. Tak 
sa zaťažené vozidlo približuje k spotre-
be toho nezaťaženého. Pri vozidle so 
spaľovacím motorom síce tiež môžete 
využívať plachtenie, ale ináč túto ener-
giu nedokážete zužitkovať.   Ako vidno, 

elektromobil má najvyššiu spotrebu v 
zimnom období, no ak poznáte zása-
dy, ako ho používať, nemusí to byť taký 
problém. Navyše pri nových elektromo-
biloch s veľkou kapacitou batérií tento 
problém nie je až taký závažný. Je totiž 
rozdiel, či vám klesne dojazd zo 450 
na 330 km alebo zo 160 na 90 km, čo 
už predstavuje väčší problém.  

               

 Najúspornejším elektromobilom v našich testoch bol Škoda Citygo iV s ktorým sme dosiahli spotrebu 
10,5-12,1 kWh/100 km

 Najväčším vedľajším spotrebičom je klimatizácia a kúrenie



Jazdím na čisto elektrický pohon 
elektromobilom, ktorý čerpá ener-

giu z akumulátora, od marca 2016. 
Mám už tretí elektromobil a zatiaľ 
zároveň najlepšie auto, aké som kedy 
vlastnil. Prekonať to môže asi len nov-
šia Tesla alebo iný super moderný 
elektromobil inej značky. 

Ja vlastním Teslu Model 3 Perfor-
mance, 500 koní, dojazd 500 km 
podľa normy EPA s pohonom na obe 
nápravy. Akceleráciu z 0 na 100 km/h 
dosiahne za 3,3 s a maximálna rých-
losť je obmedzená na 261 km/h. Mo-
del Performance má 80 kWh akumu-
látor, no využiteľná kapacita by mala 
byť necelých 75 kWh. Tieto čísla však 
pri teste takmer nikto nedosiahol a z 
akumulátora sa podarilo dostať maxi-
málne 73 kWh. 

Týmto testom som chcel ľuďom – 
fanúšikom, ale aj tým, ktorí sa okrajo-
vo zaujímajú o elektromobilitu – uká-
zať, čo dokáže elektromobil, ktorý už 
má za sebou 75 000 km, v mrazivých 
podmienkach. Hlavným cieľom cesty 
bolo prejsť bez nutnosti nabíjať auto 
po trase z Bratislavy do Košíc vo veľmi 
nepriaznivých podmienkach. Okolitá 
teplota sa menila od -1 až do -5 °C, 
čo je pre elektromobil naozaj veľká zá-

ťaž. Elektromobilom mráz neprospieva 
a znižuje im dojazd pre nutnosť kúriť, 
ako aj pre zníženie kapacity akumulá-
tora. Navyše viezol tri dospelé osoby 
s celkovou hmotnosťou osôb 265 kg, 
čo mierne, no úplne minimálne zvy-
šuje spotrebu. Ideálne podmienky na 
čo najväčší dojazd sú 15 až 25 °C 
bez kúrenia a chladenia na letných 
pneumatikách. Platí však, že v lete 
aj pri teplote +35 °C so zapnutou kli-
matizáciou máte výrazne väčší dojazd 
ako v zimnom období pri teplote -5 °C 
zo zapnutým kúrením.

Cestovnú rýchlosť som chcel udržia-
vať na hodnote 110 km/h po diaľnici, 
90 km/h mimo obce a 55 km/h v obci. 
No bolo niečo také možné?

Auto od začiatku cesty dalo výstra-
hu, že mám cestovať maximálne 105 
km/h, aby som prišiel do cieľa. Je dôle-
žité, aby ste cieľ mali zadaný v navigá-
cii. Toto som nerešpektoval asi 100 km 
a upozornenie sa zmenilo na 95 km/h, 
preto som rýchlosť postupne znižoval a 
tesne pred koncom diaľničného úseku 
som ju znížil na 90 km/h. Potom som 
sa snažil rýchlosť dodržiavať. 

Ak stál v ceste kopec čiže stúpanie, 
snažil som sa jazdiť šetrne, aby som 
ušetril energiu. 

Asi 50 km od cieľa bol dojazd do 
kopca už len 45 km, no auto hlásilo, 
že to zvládneme s dojazdom 1 %. 

Do cieľa sme prišli z dojazdom 1 
km, čo už bol extrém, no zvládli sme 
to. Tesla by mala po ukázaní 0 % a 0 
km zvládnuť pri veľmi pomalej jazde 
ešte asi 10 km, a tak som nemal oba-
vy o dojazd. Do úvahy treba brať to, že 
každý elektromobil postupne stráca z 
pôvodnej kapacity, čo môžem potvrdiť 
z vlastnej skúsenosti. Každé auto je 
však iné a je veľmi dôležité, aby aku-
mulátor mal tepelný manažment, ktorý 
ho drží v správnej teplote. 

Veľmi pomalú stratu kapacity vyka-
zoval kedysi môj Hyundai Ioniq Electric 
s akumulátorom s kapacitou 28 kWh. 
Po najazdení 114 000 km vykazoval 
stratu z pôvodnej kapacity len asi 8,5 
až 9 %, a to som ho nabíjal prevaž-
ne na 50 kW rýchlonabíjačkách. Asi 
30 % zo všetkých nabíjacích cyklov 
bolo auto nabité na 100 %, čo takis-
to  nerobte, ak nemusíte. Čiže keby 
malo auto najazdených povedzme len 
20 000 km, pri presne tom istom štýle 
jazdy by ostali ešte možno 2 %, pričom 
každé percento znamená dojazd 5 km.

No vráťme sa k Tesle a dosiahnu-
tému cieľu. V Košiciach je najnovší 

ZIMNÁ JAZDA TESLOU 
Z BRATISLAVY DO KOŠÍC 
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Tesla Supercharger V.3, ktorý dokáže-
nabíjať Model 3 rovnako ako Model Y 
výkonom až 150 kW. Mne sa podarilo 
dostať k hodnote 190 kW v rozmedzí 
od 10 – 30 % pre chladnejšie počasie 
počas cesty a v cieli.

Po dosiahnutí 30 % som nabíjanie 
ukončil a využil služby od spoločnosti 
Ejoin, ktorá geniálne umiestnila rých-
lonabíjačku asi 15 metrov od super-
chargeru. 

Nabíjanie cez Ejoin je tam zadarmo 
a ešte istý čas bude. Po nabití auta 
na 100 % sme celú cestu absolvovali 
opäť, no vzhľadom na povinnosti pri 
návrate sme cestu ukončili v Senci. No 
dojazd by stačil opäť k nabíjačke Ejoin, 
od ktorej sme začínali jazdu. 

Cestou späť sme mali ďalšie nové 
prekážky v podobe pluhu na diaľnici, 
pre ktorý sme sa pohybovali rýchlos-
ťou asi 35 km/h približne 25 minút. 
Po ceste mierne snežilo.

Záver je taký, že to viete zvládnuť 
aj bez nabíjania, no ak chcete prísť 
do cieľa na takúto veľkú vzdialenosť 
čo najskôr, je lepšie zastaviť sa na ul-
trarýchlej nabíjačke asi na 15 až 20 
minút. Potom sa môžete po diaľnici 
presúvať rýchlosťou 130 km/h bez ob-
medzení.

»  ĽUBOŠ GELETA
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TRENDY 
V ELEKTROMOBILITE



Množstvo automobiliek muselo na 
čas obmedziť alebo zastaviť výro-

bu, čo sa, samozrejme, odzrkadlilo na 
dodávkach vozidiel. Veľa nových mo-
delov bolo oneskorených a prichádzali 
na trh až koncom roka, niektoré až v 
priebehu tohto roka. 

GLOBÁLNY TRH 
S ELEKTROMOBILMI 
Napriek tomu všetkému to však nedo-
padlo až tak zle. Po potvrdení konečné-
ho výsledku sa podľa IHS Markit oča-
káva, že globálny predaj batériových 
elektrických vozidiel (BEV) a ďalších 
elektromobilov dosiahne v roku 2020 
takmer 2,5 milióna a v roku 2021 po-
tom vzrastie asi o 70 %. V tomto roku 
budú mať Čína a Európa zatiaľ najväčší 
trhový podiel, pričom Čína predstavuje 
zhruba 44 % a Európa takmer 28 %. 
Zaostáva Severná Amerika s podielom 
16 % a kombinovaný podiel Japonska a 
Južnej Kórey je 11 %. V roku 2025 glo-
bálny predaj stúpne na 12,2 milióna, 
čo naznačuje kombinovaný ročný rast 
o takmer 52 % , uvádza IHS Markit vo 
svojej prognóze z decembra 2020. V 
Európe bol a bude predaj elektromobi-
lov podporovaný predpismi, ktoré sta-
novujú požiadavku na ľahký vozidlový 

park každého výrobcu, aby priemerné 
emisie uhlíka nepresahovali 95 g/km. 
Pretože spoločnosti môžu zarábať a 
obchodovať s kreditmi, predaj elektro-
mobilov je rozhodujúci pre vyváženie 
emisií z iných vozidiel. V októbri 2020, 
v poslednom mesiaci, za ktorý boli 
k dispozícii úplné údaje, spoločnosť 
IHS Markit uviedla, že predaj európ-
skych BEV sa vyšplhal na takmer 7 % 
z celkového počtu, čo „pomáha všet-
kým hlavným výrobcom automobilov 
minimalizovať potenciálny nesúlad s 
požiadavkami“. Prichádza ďalšia eu-
rópska regulačná podpora pre vozid-
lá s nulovými emisiami, uviedol Vijay 
Subramanian, riaditeľ pre dodržiava-
nie predpisov IHS Markit pre CO2 v 
automobilovom priemysle. „V rámci 
programu Green Deal sa očakáva, že 
cieľ v oblasti oxidu uhličitého v osob-
ných automobiloch do roku 2030 bude 
prísnejší v porovnaní so súčasnou le-
gislatívnou požiadavkou zníženia oxidu 
uhličitého o 37,5 % oproti úrovniam v 
roku 2021,“ uviedol. Podľa nemecké-
ho Spolkového úradu pre motorovú 
dopravu (KBA) predaj elektromobilov, 
plug-in hybridov, vozidiel s palivovými 
článkami, na zemný plyn a vodíkových 
vozidiel predstavoval 22 % celkového 
trhu v roku 2020. Počet registrovaných 

osobných automobilov BEV sa medzi-
ročne viac ako strojnásobil na 194 
163 kusov. Volkswagen dosiahol v roku 
2020 najvyšší celkový trhový podiel 
BEV na úrovni 17,4 % (nárast o 609 
% r / r), nasledovaný Mercedes-Benz s 
podielom 14,9 % (nárast o 500 %) a 
Audi (9,0 % podiel, nárast o 608 %). 
Uviedla to vo vyhlásení agentúra KBA. 
Pokiaľ ide o osobné automobily BEV, 
najväčší podiel nových registrácií mal 
VW, a to 23,8 %, nasledovali Renault 
(16,2 %) a Tesla (8,6 %). „Pokiaľ ide o 
celkový obraz na trhu, podiel osobných 
automobilov s alternatívnym pohonom 
sa zvýšil z 2,4 % v roku 2019 na 3,6 % 
v roku 2020…. Pre čisté BEV bol tento 
trend ešte výraznejší a trhový podiel 
stúpol z 0,5 % v roku 2019 na 1,2 % 
v roku 2020. Spoločný podiel na trhu 
do roku 2020 pre automobily s elek-
trickým pohonom (BEV, PHEV, FCEV) v 
Nemecku dosiahol rekordnú hodnotu 
13,5 %,“ uviedla KBA.

REGISTRÁCIE 
ELEKTRIFIKOVANÝCH 
VOZIDIEL NA SLOVENSKU
Ak sa pozrieme na situáciu na sloven-
skom trhu, tá v elektrických vozidlách v 
podstate kopíruje trendy. Z celkovo za-
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Rok 2020 bol vďaka svetovej 
pandemickej kríze veľmi 
špecifi cký a, pochopiteľne, 
malo to ďalekosiahle 
následky aj pre rozvoj 
elektromobility. 

ELEKTROMOBILITA 
V ROKU 2020 
V ČÍSLACH



registrovaných vozidiel v kategórii M1, 
ktorých bolo 76 305 kusov, pripadá na 
elektrifikované modely 9014 kusov, čo 
je 11,81 %, ale čistých elektromobilov 
(BEV) bolo dovedna 918 ks, čo je 1,2 
%. V elektromobiloch si na našom trhu 
najlepšie počínali značky Volkswagen 
a Škoda. Tu, pochopiteľne, vidieť vplyv 
lacných mestských vozidiel VW e-Up! a 
Škoda Citigo, ktoré sa aj vďaka štátnej 
dotácii cenovo priblížili k ideálu pre 
túto kategóriu vozidiel. Mestské vozid-
lo si totiž väčšina našich používateľov 
predstavuje ako druhé vozidlo do rodi-
ny – s rýchlym nabíjaním a dojazdom 
minimálne 200 km. S tým by mala ko-
rešpondovať aj cena zhruba do 12 000 
eur. To bol práve prípad spomínaných 
modelov, pokiaľ ste dosiahli štátnu 
dotáciu. Za koncernovými značkami sa 
vcelku logicky umiestnila dvojica Kia a 
Hyundai, ktoré zas ponúknu plnohod-
notné rodinné modely ako Hyundai 
Kona Electric, Kia e-Niro a Kia e-Soul. 
Tie dosahujú dojazd nad 450 km, majú 
vysoký výkon, dostatočný priestor aj na 
dlhšie cestovanie a výbornú technolo-
gickú výbavu. Hneď po nich nasleduje 
Renault, ktorý sa zviditeľnil najnovšou 
generáciou Zoe Z.E.50, ktorá má dnes 
bezkonkurenčné možnosti nabíjania 
a dojazd viac ako 400 km. Čo sa týka 
hybridov, tu je štatistika skreslená, 
pretože sú započítané aj mild hybridy. 
V kombinácii benzín – elektrina domi-
nuje logicky Toyota, ktorá je už viac ako 
dve dekády lídrom v hybridnej techno-
lógii, nasledovaná Suzuki, ktoré využí-
va technológiu Toyoty. Plug-in hybridom 
dominovala Škoda, čo svedčí hlavne o 
obľúbenosti tejto značky na našom 
trhu, nasledovaná Mercedesom, ktorý 
má ako jediný na trhu v ponuke plug-in 
hybridy v kombinácii benzín – elektrina 
aj diesel – elektrina, a BMW. 

Nie je pochýb o tom, ako uvádza aj 
IHS Markit, že v tomto roku zazname-
náme rapídny nárast podielu modelov 
BEV a PHEV na celkových predajoch 
vozidiel v kategórii M1. Tento predpok-
lad vychádza predovšetkým z veľkého 
množstva nových modelov, ktoré prišli 
na trh koncom minulého a začiatkom 
tohto roka. Elektromobil dnes už náj-
dete v ponuke takmer všetkých výrob-
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Značka ZAP BEV Diesel+ 
HEV

Diese+ 
PHEV

Benzín+ 
HEV

Benzín+ 
PHEV Celkom

ALAFA ROMEO 0

AUDI 19 296 1 106 9 431

BMW 23 295 17 106 441

CITROEN 8 8

CUPRA 0

DACIA 0

DS 2 13 15

FIAT 59 59

FORD 32 49 8 89

HONDA 10 201 211

HYUNDAI 89 24 254 11 378

JAGUAR 14 14

JEEP 1 21 22

KIA 121 39 92 39 291

LADA-VAZ 0

LAND ROVER 84 204 35 323

LEXUS 193 193

MASERATI 0

MAZDA 34 609 643

MERCEDES-BENZ 40 64 268 68 440

MINI 8 12 20

MITSUBISCHI 36 36

NISSAN 25 25

OPEL 12 13 25

PEUGEOT 23 30 53

PORSCHE 33 1 50 84

RENAULT 80 36 23 139

SEAT 57 1 58

ŠKODA 165 18 186 369

SMART 35 35

SSANG YONG 0

SUBARU 131 131

SUZUKI 993 7 1000

TOYOTA 2777 10 2787

VOLKSWAGEN 185 96 62 343

VOLVO 217 84 50 351

Celkom 918 987 65 6246 798 9014

Percent z celkovo 
registrovaných M1 1,20 1,29 0,09 8,19 1,05 11,81

Celkom registrovaných v kategórii M1 76305

REGISTRÁCIE ELEKTRIFIKOVANÝCH VOZIDIEL KATEGÓRIE M1  
(SLOVENSKO 1-12/2020)
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cov a nie je výnimkou ani viacero novo 
uvádzaných modelov. Nové modely na-
vyše lepšie reflektujú požiadavky použí-
vateľov na dojazd, rýchlosť a možnosti 
nabíjania aj úžitkové vlastnosti vozidiel. 
Veľký rozmach v tomto roku zažíva aj ka-
tegória veľkopriestorových a úžitkových 
elektromobilov, ktoré dosiaľ na trhu ok-
rem veľmi málo výnimiek úplne chýbali.  

NABÍJACIA INFRAŠTRUKTÚRA
Nabíjaciu infraštruktúru aj v minulom 
roku prevádzkovali hlavne naši dvaja 
najväčší prevádzkovatelia ZSE Dri-
ve a Greenway. So svojou trochou do 
mlyna prispievala spoločnosť AgeVolt, 
ktorá dosiaľ prevádzkovala iba AC na-
bíjacie stanice. Jej sieť je vo výstavbe 
a významný nárast nabíjacích bodov 
sa očakáva až v tomto roku. Ďalší ná-
dejný hráč je spoločnosť ejoin, ktorá 
plánovala v minulom roku stavbu 200 
nabíjacích bodov, z toho 30 DC rýchlo-
nabíjačiek s výkonom 60 kW. Jej sieť 
je zatiaľ v testovacej prevádzke, ale 
presné čísla nám prevádzkovateľ do 
uzávierky neposkytol. Okrem týchto 
prevádzkovateľov je tu Tesla, ktorá má 
v súčasnosti na Slovensku tri nabíjacie 
huby so superchargermi a pripravujú 
sa ďalšie. Tie sú však určené iba pre 
vozidlá značky Tesla a iný elektromo-
bil na nich nenabijete. Okrem toho je 
v prevádzke jeden nabíjací hub európ-
skej siete Ionity. Svoje nabíjacie stani-
ce budujú aj niektoré obchodné reťaz-
ce ako Lidl, Kaufland či Billa. Na nich 
je nabíjanie zväčša zadarmo, aj keď je 
predpoklad, že časom prejdú na neja-
kú formu platieb, či už priamych, alebo 
formou bonusov za nákup. 

Prevádzkovatelia ZSE Drive a Gre-
enway sa sústreďujú predovšetkým 
na DC rýchle nabíjanie, a ako vidno 
z tabuľky, napriek zložitej situácii na-
bíjačky v minulom roku pribúdali. S 
tým, ako sa rozširujú nabíjacie výkony 
v elektromobiloch, je zrejmé, že pre-
vádzkovatelia na tento trend reagujú 
a začínajú pribúdať nabíjacie stanice 
s výkonmi do 150 kW, na tranzitných 
trasách aj ultrarýchle nabíjacie huby s 
výkonmi až do 350 kW. V súčasnosti 
však treba stavať veľké množstvá AC 
nabíjacích stojanov v rámci miest aj 
sídlisk, aby sa elektromobilita stala 
dostupnou širokému okruhu použí-
vateľov. Napriek tomu, že v minulom 
roku tieto nabíjacie stanice pribúdali, 
ich stavba bola veľmi ovplyvnená pan-
demickými opatreniami a pôvodné 
očakávania boli oveľa vyššie. Dúfaj-
me, že sa ich stavba naplno rozbehne 
v tomto roku. 

Prevádzkovateľov sme požiadali aj 
o krátke štatistiky z využívania nabíja-
cích staníc. Veľmi dobre na nich totiž 
vidieť meniace sa návyky elektromo-
bilistov, ale aj zmeny, ktoré nastáva-
jú s príchodom nových modelov či so 
spôsobom spoplatňovania nabíjania. 
Zaujímavé je, že sa údaje oboch ope-
rátorov líšia iba minimálne. 

Pokiaľ ide o DC nabíjanie, priemer-
ná dĺžka jedného nabíjania sa pohybo-
vala okolo 30 minút a priemerný odo-
bratý výkon bol na úrovni 14 – 15,5 
kWh. Celkový objem DC nabíjania sa 
zvýšil oproti roku 2019 asi o 55 %, 
čo reflektuje pribúdajúci počet elek-
tromobilov na cestách. S pribúdajúci-
mi modelmi umožňujúcimi nabíjanie 

výkonom nad 50 kW sa medziročne 
zvýšil počet takýchto nabíjaní takmer 
dvojnásobne, pričom sa očakáva ná-
rast tohto trendu. 

AC nabíjanie si svoj trend v podsta-
te udržuje, aj keď tu zaujme rozdiel v 
údajoch ZSE Drive a AgeVolt, pri kto-
rých sa priemerná dĺžka AC nabíjania 
pohybuje v rozsahu 80 – 100 minút, 
a Greenway, ktorý udáva priemernú 
dĺžku AC nabíjania na úrovni 4 hodín. 
Táto odchýlka najskôr súvisí so sku-
točnosťou, že Greenway počas noč-
ných hodín od 20:00 do 8:00 neúčtuje 
parkovací poplatok. 

Ako vidno z uvedeného, rozvoj elek-
tromobility naberá na obrátkach a 
postupne, ako pribúdajú stále nové 
modely automobilov, rozširuje sa aj 
ponuka nabíjania. Prevádzkovatelia 
infraštruktúry svoje siete neustále 
modernizujú a zvyšujú kapacitu tak, 
aby sa na jednotlivých nabíjacích bo-
doch mohlo nabíjať viac vozidiel sú-
časne. Popri tom sa neustále zlepšujú 
technológie nabíjania a nabíjačiek. 
Zaujímavý príklad je spoločnosť Age-
Volt, ktorá ponúka nabíjacie systémy 
s inteligentným prerozdeľovaním vý-
konu, čím zabraňuje nadmernému 
zaťažovaniu siete a nutnosti zvyšo-
vania rezervovanej kapacity prípojky. 
Podobný efekt dosahuje spoločnosť 
Greenway pri DC nabíjaní inštaláciou 
batériových úložísk, ktoré umožňujú 
zvyšovať výkon nabíjania a dokážu vy-
užívať aj obnoviteľné zdroje.  

 

Počty inštalovaných  
nabíjacích bodov

Celkom nové za r.2020 plánované v r. 2021

AgeVolt Greenway ZSE Drive AgeVolt Greenway ZSE Drive AgeVolt Greenway ZSE Drive

DC nabíjacie body do 30 kW - 6 - - 4 - 80 3 -

DC nabíjacie body do 50 kW - 41 56 - 11 10 20 10 -

DC nabíjacie body do 150 kW - 12 16 - 9 13 - 11 50

DC nabíjacie body nad 150 kW - - 3 - - 3 - - -

AC nabíjacie body všetky 48 55 - 48 19 - 439 9 -

AC nabíjacie body verejné 25 39 154 25 17 68 390 - 50



MOTOR-CAR BRATISLAVA, SPOL. S R.O.
TUHOVSKÁ 11, 831 07 BRATISLAVA, +421 2 49294543
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Výrobcovia áut prichádzajú na trh s novými modelmi elek-
tromobilov, ale za ikonu elektromobility je dlhodobo po-

važovaná Tesla. Jej vozidlo Tesla Model 3 bolo v roku 2020 
najpredávanejším e-autom vo svete, a to už tretíkrát za sebou.  
Tento výborný výsledok neodrážajú predaje na Slovensku, kde 
je podľa štatistík Zväzu automobilového priemyslu jednot-
kou Volkswagen. Predaje asi nie sú ovplyvnené diskusiou na 
sociálnych sieťach. Na tomto poli totiž jednoznačne vyhráva 
značka Škoda. Aj keď sa o značke hovorí, jej predaje zaostá-
vajú za konkurenciou.

Prečo je to tak, keď je práve značka Škoda v diskusiách s 
témou elektromobility lídrom? Nekomunikuje efektívne?

Mediálna prezentácia elektromobility 
a názory verejnosti sú výrazne odlišné

Analýza sociálnych sietí podáva obraz, ktorý je zrkadlom 
postoja spoločnosti k tejto téme. Aj diskusia v prostredí so-
ciálnych médií môže byť v konečnom dôsledku kľúčový zdroj 
informácií v rozhodovacom procese o kúpe alebo odmietaní 
e-auta. Zdá sa, že ovplyvňuje aj výber konkrétnej značky ale-
bo modelu.

Ak zanalyzujeme príspevky facebookových stránok špecia-
lizovaných a mienkotvorných médií, zistíme, že elektromobi-
litu komunikujú prevažne neutrálne a všeobecne. Musíme 
však tiež dodať, že v porovnaní s diskusiami na sociálnych 
sieťach sú médiá v téme  elektromobility nastavené pozitív-
nejšie. Naopak, diskutujúci sú v tejto téme nekompromisní. V 
diskusii vyjadrujú zápornú stránku elektromobilov priemerne 
v každom treťom komentári. 

Chceme byť ekologickí, a preto na sociálnych sieťach vý-
razne kritizujeme batérie a ich recykláciu. To, čo sa však 
zdá najväčším tŕňom v oku diskutujúcich, nie je recyklácia. 
Je ním dojazd. Veľkým problémom sa ukazuje aj nemožnosť 
všestranného využívania elektromobilu, napr. jeho využitie 
na dlhšie trasy alebo v zime. Dojazd považujeme za dostatoč-
ný, iba kým ide o mobilitu v mestách. Najviac kritickí sú však 
diskutujúci k dotáciám a k celkovému fenoménu elektromo-
bility, ktorá podľa nich nie je ani zďaleka taká ekologická, 
ako je navonok prezentovaná. 

ANALÝZA V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH: 

ELEKTROMOBILITA 
V NÁZOROCH 
VEREJNOSTI

2 %

ZDROJ: ZAP(SK), DÁTA NEWTON MEDIA

Drvivá väčšina diskutujúcich vôbec nevlastní elektromobil

Trendom súčasnej doby je zvýšená potreba ľudí vyjadrovať 
svoj názor v online priestore. No diskusiu o elektromobilite 
svojimi osobnými skúsenosťami s e-autom obohacujú len pri-
bližne 2 % diskutujúcich. Ak sa pozrieme na tieto príspevky 
bližšie, viac ako polovica z nich len zdieľa svoje skúsenosti 
s používaním elektromobilu. Je preto možné, že diskutujúci 
ešte len čakajú na svoje vysnené e-auto alebo  inováciu, ktorá 
by ich k nákupu elektroauta presvedčila. V tretine  príspevkov 
od majiteľov emobilov sú vyzdvihované ich kladné vlastnosti 
a len v 10% sú reakcie negatívne. 

»  ZDROJ: NEWTONMEDIA.SK 





Asi pred rokom som spracoval krátku 
analýzu budovania a dostupnosti 

nabíjacích staníc pre elektromobily v 
okolitých krajinách. Aká je pozícia Slo-
venska v budovaní infraštruktúry v rám-
ci okolitých krajín? Podrobnejšie som 
sa pozrel na krajiny V4. 

Jeden z hlavných ukazovateľov je po-
čet elektromobilov v jednotlivých kraji-
nách. Podľa dát Asociácie európskych 
výrobcov automobilov (acea.be) som 
spracoval porovnanie registrácie batéri-
ových (BEV) a plug-in hybridných vozidiel 
(PEHV) v jednotlivých krajinách v roku 
2020 v porovnaní s rokom 2019.

V tabuľke 1 sú registrácie BEV a 
PHEV v jednotlivých krajinách v rokoch 
2019 a 2020. Z počtu nových nabíja-
teľných vozidiel vyplýva, že vzhľadom 
na počet obyvateľov je jednoznačným 
lídrom v počte registrácií automobilov 
Maďarsko, nasleduje Česká republika 
a Slovensko. Poľsko zatiaľ zaostáva. 
Najvyšší medziročný nárast sme zazna-
menali na Slovensku a v Čechách, ale 
bol to skok naozaj z malých čísel. Vcel-
ku sa však v strednej Európe k pene-
trácii nabíjateľných automobilov oproti 
celkovým registráciám dosahovaným 
v západných krajinách približujeme 

veľmi pomaly. V počte registrovaných 
elektrických vozidiel sú krajiny V4 na 
chvoste EÚ. Za nami sú len Slovinsko, 
Grécko a pobaltské krajiny. Naopak, líd-
rami sú Nemecko, Francúzsko, Nórsko, 
Švédsko a Holandsko. Bez dostatočne 
veľkého elektrického vozidlového par-
ku nebude dostatočný tlak na masív-
nejšie rozširovanie infraštruktúry a jej 
návratnosť sa na základe nízkych výno-
sov bude stále pohybovať v horizonte 
niekoľkých rokov. Dobrá správa je, že 
infraštruktúra sa v našom regióne nap-
riek tejto skutočnosti neustále rozrastá 
a zatiaľ veľmi pohodlne dokáže uspo-

ELEKTROMOBILITA 
V KRAJINÁCH V4
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Krajina
počet 

obyvateľov 
(mil)

% z 
obyvateľov 

V4
2020 2019 2020 2019 2020 2019 % z krajín 

V4

počet registrácií 
ECV na 100.000 

obyvateľov
Slovensko 5,45 8,54% 918 165 566 202 1 484 367 7,11% 27,21
Poľsko 37,97 59,45% 3 683 1 491 4 416 1 226 8 099 2 717 38,81% 21,33
Česká republika 10,67 16,71% 3 262 756 1 981 473 5 243 1 229 25,12% 49,14
Maďarsko 9,77 15,30% 3 046 1 833 2 996 1 106 6 042 2 939 28,95% 61,84

BEV PHEV Total ECV
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kojovať nároky majiteľov elektromo-
bilov, takže dlhé rady čakajúcich pred 
nabíjačkami zatiaľ nehrozia. 

Čo sa týka infraštruktúry, určiť úpl-
ne presný počet nabíjacích staníc nie 
je jednoduché. Na určenie počtu som 
použil viacero zdrojov, ako napríklad 
openchargemap alebo chargempa, 
ale snažil som sa ich porovnávať aj s 
dátami poskytnutými jednotlivými ope-
rátormi v daných krajinách. Čísla sú zo 
začiatku roka 2021.

Z prezentovaných čísel je jasné, že v 
penetrácii nabíjacej infraštruktúry ve-
die Maďarsko. Je to zapríčinené najmä 
nastavením legislatívy, na základe kto-
rej sú nabíjacie stanice pri niektorých 
lokáciách povinné. Pravdepodobne aj 
vďaka štátnej podpore a masívnejšie-
mu rozšíreniu AC nabíjacích stojanov 
sa Slovensko v počte nabíjacích sta-
níc na počet obyvateľov dostalo pred 
Českú republiku. Veľmi pozitívne je aj 
rozširovanie nabíjacích staníc s výko-
nom vyšším než 50 kWh, ktoré potešia 
majiteľov novších elektrických automo-
bilov.  

Správanie používateľov elektromo-
bilov vieme na základe dát, ktoré on-
line zbierame v Maďarsku od marca 
2019, analyzovať veľmi podrobne. 
Samozrejme, uvedené údaje sa môžu 
mierne líšiť u jednotlivých operátorov. 
Nabíjacie stanice v rámci siete, ktorú 
spravujeme, sú umiestnené na par-
koviskách obchodných centier. Pri su-
permarketoch je zatiaľ nabíjanie bez-
platné, zákazníci tohto reťazca si na to 
zvykli a hojne túto možnosť využívajú. 
Ku koncu roka 2020 boli naše stanice 
zapojené do back-endu na 43 lokali-
tách v rámci Maďarska. Počas roku 
2020 bolo na týchto staniciach zrea-
lizovaných viac než 45 000 nabíjaní a 
elektromobilisti si stiahli 406 907 kWh. 

Počet nabíjaní postupne rástol v prie-
behu roku s malým zlomom, keď bol 
nízky aprílový prepad v počte nabíjaní 
spôsobený najprísnejšími epidemiolo-
gickými opatreniami, ktoré zabezpečili 
zníženie mobility. Priemerný denný po-
čet nabíjaní bol najvyšší, samozrejme, 
v decembri, keď priemer dosiahol číslo 
186 nabíjaní/deň. Naša sieť je tvorená 
AC nabíjacími stanicami s výkonom 2 
× 22 kW, takže priemerné nabíjanie je 
okolo 9 kWh. Takmer 10 % nabíjaní na 
týchto AC nabíjacích staniciach tvorili 
nabíjania, ktoré dosiahli viac než 25 
kWh. Najpoužívanejšie sú hlavne nabí-
jacie stanice v Budapešti, ale na prvých 
priečkach v počte nabíjaní sú aj stanice 
v mestách Eger a Győr. Rekordérkou je 
nabíjacia stanica v Budapešti na ulici 
Rétköz, ktorá zaznamenala priemer 
viac než 10 nabíjaní za deň.

Vzhľadom na charakter lokalít, čo 
sú obchodné centrá, je 42 % nabíjaní 
ukončených skôr, než prejde 60 mi-
nút; 25 % nabíjaní trvá v rozmedzí od 
jednej do dvoch hodín. Iba 4 % nabíja-
ní, hlavne v nočných hodinách, trvajú 
viac než šesť hodín. Najviac nabíjaní 
sa uskutočnilo v čase medzi 15:00 až 
18:00. Bolo to takmer 25 % zo všet-
kých nabíjaní. Elektromobilisti sú však 
aktívni aj počas noci, keď od 22:00 
do 6:00 hodiny ráno zrealizovali 7,2 % 
nabíjaní. Čo sa týka dní, najviac sa na-
bíja v stredu. Najmenej nabíjaní bolo 
v roku 2020 realizovaných počas ne-
dieľ. A rekordná bola pre nás streda 8. 
12. 2020, keď sa v rámci celej siete za 
jediný deň uskutočnilo 242 nabíjaní.

»  IVAN HYŽÁK,  
CEO MSM e-mobility division j. s. a.,
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Krajina počet 
obyvateľov

% z 
obyvateľov V4

nabíjacie 
stanice k 

01/2021 (ks)

% z počtu 
nabíjacích 

staníc (región 
V4)

nabíjacie stanice 
na 100.000 
obyvateľov

nabíjacie 
stanice k 

01/2020 (ks)

% medziročného 
rastu 

infraštruktúry

Slovensko 5,45 8,54% 403 12,35% 7,39 258 56,20%
Poľsko 37,97 59,45% 689 21,12% 1,81 564 22,16%

Česká republika 10,67 16,71% 728 22,32% 6,82 573 27,05%
Maďarsko 9,77 15,30% 1 442 44,21% 14,76 1 096 31,57%
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Rozvoj elektrombility na Slovensku sa 
dostáva do ďalšej fázy. V roku 2020 

pribudlo na slovenských cestách takmer 
tisíc elektromobilov. S tým je spojený aj 
primeraný rozvoj nabíjacej infraštruktú-
ry. Nabíjacia sieť sa začína zahusťovať. 
Okrem nateraz prevažujúceho modelu 
jednej nabíjačky s jedným či dvoma 
vyhradenými parkovacími miestami 
postupne vznikajú lokality, kde mož-
no nájsť viacero nabíjačiek na jednom 
mieste, tzv. nabíjacie huby. Niektoré z 
nich sú vybavené nabíjačkami s vyso-
kým výkonom. Stále častejší je však zá-
ujem aj o budovanie väčších nabíjacích 
hubov na pomalé nabíjanie, napríklad v 
práci, kancelárskych budovách či väč-
ších rezidenčných projektoch. Aj keď ide 
o pomalé nabíjanie s relatívne malým 
výkonom, pri pripojení väčšieho počtu 
AC nabíjačiek je potrebné pripojenie s 
pomerne veľkým výkonom. S ďalším 
rozvojom elektromobility bude takých 
prípadov prirodzene pribúdať, dokonca 
budú prevažovať. 

Zásadnou bariérou pre ďalší rozvoj 
nabíjacej infraštruktúry sú však vyso-
ké náklady na jej prevádzku, a to naj-

mä náklady na rezervovanú kapacitu 
prípojného miesta. 

Poplatok za rezervovanú kapacitu sa 
platí distribučným spoločnostiam a je 
regulovaný Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví (ÚRSO). Poplatok za rezer-
vovanú kapacitu na obdobie jedného 
až štyroch rokov (podľa typu nabíjačky) 
presahuje náklady na obstaranie a in-
štaláciu technológie. 

Je to preto práve ÚRSO, ktorý musí v 
tejto veci v roku 2021 aktívne konať, aby 
sa vysoké poplatky za pripojenie nestali 
na Slovensku prekážkou rozvoja elek-
trombility. Riešením by bolo zavedenie 
tzv. e-tarify pre prípojné miesta, ktoré 
slúžia na pripojenie nabíjacej infraštruk-
túry. 

NABÍJACIA INFRAŠTRUKTÚRA 
AKO DÔLEŽITÝ PRVOK 
ENERGETICKÉHO SYSTÉMU 
Pri plnej elektrifi kácii fl otily automobilov 
na Slovensku, ktorá dnes predstavu-
je takmer 2,5 milióna rôznych druhov 
vozidiel, budeme potrebovať viac ako 

2 milióny nabíjacích bodov a celko-
vá spotreba elektrickej energie bude 
predstavovať 30 % celkovej spotreby 
energie na Slovensku. Aj pri veľmi rých-
lom zavádzaní elektrických automobi-
lov bude tento proces trvať najmenej 
do roku 2040. To predstavuje priemer-
ný ročný nárast spotreby elektrickej 
energie vo výške 1,6 %. Takýto vývoj 
bude pre našu energetiku prínosný. 
Energia pre dopravu pomôže nahradiť 
výpadok dopytu po elektrickej energii 
a prenosových kapacitách v dôsledku 
zvyšovania energetickej efektívnosti 
a môže tak pomôcť optimálne využiť 
našu energetickú sústavu na strane 
výroby, prenosu aj distribúcie. 

Celkový dopyt po elektrine v naj-
bližších dvadsiatich rokov však bude 
postupne narastať aj pre potrebu de-
karbonizácie priemyselných procesov 
a výroby tepla, kde sa dnes ešte stále 
využívajú prevažne fosílne palivá. 

Obrovský objem elektrickej ener-
gie, ktorý bude možné uskladniť v 
batériách automobilov, spolu s fl e-
xibilitou pri jej využívaní (momentál-

ZAVEDENIE 
ŠPECIFICKÝCH DISTRIBUČNÝCH TARÍF 
pre nabíjaciu infraštruktúru ako nevyhnutná 
podmienka jej rozvoja na Slovensku 
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ne sa osobný automobil využíva na 
dopravu mene ako 10 % času) bude 
najdôležitejším zdrojom fl exibility pre 
náš energetický systém a umožní doň 
integrovať veľké množstvá zdrojov ob-
noviteľnej energie. 

Napriek tomu, že tieto procesy sa 
môžu zdať veľmi dlhodobé, treba na-
staviť správny regulačný rámec čo 
najskôr, inak bude výstavba nabíjacej 
infraštruktúry nedostatočná a bude 
spomaľovať rozvoj elektromobility.

MESAČNÉ POPLATKY ZA 
REZERVOVANÚ KAPACITU 
PREDSTAVUJÚ NAJVÄČŠIU 
ČASŤ NÁKLADOV NABÍJANIA 
Je prirodzené, že majitelia elektromo-
bilov chcú platiť za nabíjanie podľa 
toho, koľko energie (v kWh) nabijú, a 
teda variabilnú platbu podľa skutočnej 
spotreby. Pre vlastníka nabíjačky je 
však väčšina nákladov na nabíjanie fi x-
ná bez ohľadu na to, koľko kWh predá. 

Prirodzene, dôležitá fi xná časť sú 
odpisy technológie. No nie je to jedi-
ná a dokonca ani najväčšia položka. 
V priebehu životnosti nabíjačky zaplatí 
vlastník nabíjačky najviac distribučnej 
spoločnosti za tzv. rezervovanú kapaci-
tu prípojného miesta. 

Platba za rezervovanú kapacitu 
predstavuje fi xnú časť tarify za distri-
búciu a určuje sa podľa výšky maxi-
málneho výkonu prípojného miesta v 
kW. Okrem fi xného poplatku sa distri-
bučnej spoločnosti platí aj variabilný 
poplatok podľa objemu prenesenej 
energie, vyjadrenej v kWh, a nakoniec 
predajcovi elektriny prináleží platba za 
samotnú elektrinu. Fixná časť poplat-
ku za rezervovanú kapacitu dosahuje 
výšku 5,5 až 6 eur za kW za mesiac 1) . 

Fixné náklady tak predstavujú viac 
ako dve tretiny nákladov na nabíjanie. 
Menej ako jednu tretinu predstavuje 
cena elektrickej energie. V tejto situá-

cii sa aj dotácie na budovanie nabíjacej 
infraštruktúry môžu zdať nedostatočné 
a budú sa míňať účinkom, pretože aj pri 
100 % dotácii nákladov na výstavbu tie 
pokryjú iba malú časť fi xných nákladov 
počas životnosti nabíjacej infraštruktúry.

Napríklad za pripojenie hubu s 20 
pomalými 22 kW nabíjačkami plným 
výkonom by fi xné náklady predstavovali 
2200 – 2600 eur ročne, čo je približne 
rovnaká suma ako náklady na použi-
tú technológiu. Pri rýchlej nabíjačke s 
výkonom 150 kW sú náklady na rezer-
vovanú kapacitu za obdobie 4 rokov 
vyššie ako náklady na jej vybudovanie. 
Počas očakávanej 10-ročnej životnosti 
nabíjačky zaplatí jej majiteľ 2,5-krát 
viac distribučnej spoločnosti ako za 
technológiu. A to všetko bez toho, aby 
nabil čo i len jedinú kWh energie. 

Zatiaľ čo ceny technológií postupne 
klesajú, fi xné náklady na rezervovanú 
kapacitu zostávajú zásadnou barié-
rou pre znižovanie cien nabíjania a 
predstavujú hlavné riziko pri budovaní 
nabíjačiek s väčším výkonom či roz-
siahlejších nabíjacích hubov pomalého 
nabíjania. 

Riešením tejto situácie je zavedenie 
taríf, ktoré budú zohľadňovať špecifi ká 
nabíjacej infraštruktúry ako nového 
prvku v energetickom systéme.

EXISTUJÚCE MODELY 
UPLATNENIA E-TARIFY 
Pri riešení tejto situácie sa nám núkajú 
dva možné prístupy. Jednozložková ta-
rifa, ktorá by neobsahovala dve zložky 
(fi xnú a variabilnú), ale iba jednu, a to 
variabilnú časť. Takúto jednozložkovú 
tarifu si možno zvoliť v Českej republike. 

Druhá možnosť je úprava existujú-
cich dvojzložkových taríf tak, že fi xná aj 
variabilná zložka je upravená (zvýšená, 
respektíve znížená) koefi cientom pod-
ľa aktuálneho využívania nabíjacieho 
miesta. Takúto tarifu pre potreby prí-
pojných miest nabíjacej infraštruktúry 
možno využiť v Poľsku. 

Aj tieto skúsenosti ukazujú, že zave-
denie špecifi ckých taríf pre elektromo-
bily je dôležitý mechanizmus na pod-
poru rozvoja nabíjacej infraštruktúry v 
regióne strednej Európy. 

E-TARIFA 
– JEDNOZLOŽKOVÁ TARIFA 
Pri jednozložkovej tarife by sa neúč-
toval pravidelný mesačný poplatok 
za rezervovanú kapacitu (EUR/kW/
mesiac) a variabilný poplatok za dis-
tribúciu a straty (EUR/kWh), tak ako je 
to pri dvojzložkovej tarife. Zákazník by 
bol povinný hradiť iba jeden zvýšený 
variabilný poplatok za distribúciu a 
straty (EUR/kWh). Na ilustráciu, pri 
dvojzložkovej VN tarife sa fi xný popla-
tok za rezervovanú kapacitu pohybuje 
v rozmedzí 4600 až 7600 EUR/MW/
mesiac a variabilný poplatok za distri-
búciu a straty vo výške 12 až 14 EUR/
MWh. Pri jednolôžkovej tarife môže byť 
variabilný poplatok niekoľkokrát vyšší, 
napríklad 70 - 100 EUR/MWh. Fixný 
poplatok by sa neúčtoval. 

Presnú výšku poplatkov v jednoz-
ložkovej tarife treba defi novať tak, 
aby bola pre prevádzkovateľa distri-
bučnej sústavy (PDS) výnosovo neut-
rálna. V základnom variante by jej na-
stavenie nemalo predstavovať formu 
dotácie či zvýhodnenia nabíjacej infra-
štruktúry. Samozrejme, dá sa uvažovať 
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 1) Ide o poplatok za pripojenie na strane vyso-
kého napätia. Hoci možno pripájať nabíjačky aj 
na strane nízkeho napätia, pri ktorom sú poplat-
ky nižšie, takmer vždy, keď je potrebný väčší vý-
kon nabíjacieho hubu, treba zvýšiť aj rezervova-
nú kapacitu na strane vysokého napätia.
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o jej dočasnom znížení. Vytvoril by sa 
tak veľmi efektívny, ľahko využiteľný 
a flexibilný nástroj na podporu rozvoja 
nabíjacej infraštruktúry bez zaťaženia 
verejných rozpočtov. 

Na možnosť využitia jednozložkovej 
tarify treba zabezpečiť, aby odberné 
miesto bolo zriadené primárne na pri-
pojenie nabíjacej infraštruktúry. Spot-
reba elektrickej energie na nabíjanie 
elektromobilov by mala predstavovať 
minimálne 75 % celkového množstva 
elektrickej energie odobranej v danom 
prípojnom mieste.

E-TARIFA – UPRAVENÁ 
DVOJZLOŽKOVÁ TARIFA 
Pri tomto prístupe by zostal existujúci 
systém taríf (prevažne dvojzložkových) 
a spotrebiteľ by si vybral takú, ktorá by 
mu najviac vyhovovala. Obe zložky by 
sa však upravovali špecifickým koefi-
cientom podľa toho, aké je využitie na-
bíjačky na danom mieste. Pre názornosť 
uvádzame hodnoty, ktoré na tento účel 
používa legislatíva v Poľsku.

V prípade, ak je stupeň využitia zmluv-
nej kapacity (utilizácia) menší alebo rov-
ný 10 %, uplatňuje sa korekčný faktor 
25 % na výpočet poplatkov za fixnú zlož-
ku a korekčný faktor 200 % na výpočet 
poplatkov za variabilnú zložku.

Pokiaľ je stupeň využitia zmluvnej ka-
pacity väčší ako 10 %, uplatňuje sa ko-
rekčný faktor 150 % na výpočet poplat-
kov za variabilnú zložku, pre fixnú zložku 
sa korekčný faktor neuplatňuje. 

Tento postup sa použije na tarify na 
napäťovej úrovni nízkeho aj vysokého 
napätia. Pri nízkej utilizácii tak platí zní-
žená fixná zložka na úkor dvojnásobne 
vyššej variabilnej zložky. Keď sa utilizá-
cia preklopí do vyšších čísel, variabilný 
poplatok zostáva naďalej zvýšený a 
kompenzuje tak nižšie príjmy v prvom 
období. Z pohľadu PDS ide opäť o ná-
kladovo neutrálny model. Zaujímavá 
skutočnosť je aj to, že význam nabíjacej 
elektromobility pre energetický systém 
v tejto krajine je zdôraznený aj zvýhod-
nením pri pripájaní nových prípojných 
miest pre nabíjačky, pri ktorých spotre-
biteľ platí len 1/16 štandardných nákla-
dov na pripojenie. 

NOVÉ E-TARIFY, VÄČŠIA 
TRANSPARENTNOSŤ A ZMENA 
PROCESOV V DISTRIBUČNÝCH 
SPOLOČNOSTIACH AKO 
NEVYHNUTNÝ PREDPOKLAD 
ROZVOJA ELEKTROMOBILITY 
NA SLOVENSKU
Na záver treba dodať, že na rozvoj na-
bíjacej infraštruktúry všetkých druhov 

je nevyhnutné nielen zmeniť výšku a 
štruktúru distribučných taríf, ale aj 
zrýchliť a sprehľadniť proces pripája-
nia.

 Procesy v distribučných spoločnos-
tiach sú nastavené tak, že obdobie od 
získania informácií o možnosti pripo-
jenia, podania žiadosti až po samotné 
pripojenie trvá niekoľko mesiacov, v 
prípade väčších projektov aj podstatne 
viac ako rok. Na dĺžku tohto obdobia sú 
nastavené aj interné procesy a admi-
nistratívne kapacity distribučných spo-
ločností. V prípade výstavby iných ne-
hnuteľností to zvyčajne nepredstavuje 
problém, keďže od času projektovania 
cez výstavbu až po kolaudáciu objek-
tu uplynie dlhší čas. Dlhé procesy tak 
nepredstavujú zásadný problém. V prí-
pade nabíjacej infraštruktúry je však 
nevyhnutne konať oveľa rýchlejšie. Aj 
vzhľadom na počet nabíjačiek, ktoré 
budú musieť byť postavené v pomerne 
krátkom čase, bude treba interné pro-
cesy distribučných spoločností zmeniť. 

Pri paralelnom procese výstavby 
mnohých nabíjacích miest je takisto 
nevyhnutné pre spotrebiteľa získať 
transparentné informácie o voľných 
kapacitách možnosti pripojenia v kon-
krétnych bodoch. Tieto informácie by 
mali byť dostupné online a bez obme-
dzenia. 

Je na Úrade pre reguláciu sieťových 
odvetví, aby tieto zmeny v roku 2021 
urýchlene zaviedol a umožnil rozvoj 
nabíjacej infraštruktúry tak, aby jej ne-
dostatok nebol vnímaný na Slovensku 
ako bariéra rozvoja elektromobility. 

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo 
Slovensko v oblasti nabíjacej infra-
štruktúry vnímané ako premiant. Boli 
sme prvá krajina V4, ktorá mala ce-
lonárodnú sieť rýchlych nabíjačiek a 
bolo tak možné cestovať naprieč celou 
krajinou aj v elektromobiloch s obme-
dzeným dojazdom, ktoré vtedy domi-
novali. Medzičasom sme tento náskok 
stratili. Nové e-tarify spolu s pružnými 
a transparentnými procesmi v distri-
bučných spoločnostiach nám pomôžu 
túto stratu opäť dobehnúť. 

» PETER BADÍK



SLOVÁCI CHCÚ 
VYBUDOVAŤ 
GLOBÁLNY ZDIEĽANÝ 
EKOSYSTÉM

Projekt slovenského nabíjacieho systému AgeVolt vstúpil 
na trh začiatkom roka 2020 a už sa o ňom hovorí ako o 

možnom novom globálnom hráčovi. Z pôvodnej myšlienky 
budovať inteligentné nabíjacie stanice, ktoré dokážu dyna-
micky meniť výkon podľa aktuálnej spotreby budovy, pre-
rástol do vízie vytvorenia zdieľaného ekosystému AgeVolt 
Digital Platform. Jeho cieľom je vybudovať takú mohutnú 
infraštruktúru, v ktorej budú môcť aktívni používatelia jazdiť 
na elektrinu celkom zadarmo. Vzhľadom na očakávanú nie-
koľkomiliónovú investíciu by sa táto vízia mala premeniť na 
realitu už v najbližších rokoch.

VÝHODY PRE MAJITEĽOV NABÍJACÍCH STANÍC
Nabíjací systém AgeVolt sa skladá okrem samotnej nabíjačky 
z elektromerov a centrálnej riadiacej jednotky, ktorá dokáže 
monitorovať spotrebu budovy a upravovať podľa nej nabí-
jací výkon. Majitelia parkovísk sa tak nemusia obávať prekro-
čenia rezervovanej kapacity, domácnosti vyhodenia ističa, a 
to všetko pokojne na existujúcej prípojke. 

Inteligentný systém však dokáže toho ešte oveľa viac. Dá 
sa pripojiť k fotovoltike a nabíjať z prebytkov energie vyro-
benej pomocou slnka. Majiteľ má vďaka dátam pre-
hľad o spotrebe energie celej budovy. AgeVolt 
sa dá prepojiť s účtovným či dochádzkovým 
systémom, obchodníci môžu nabíjačky 
využívať na marketingové účely a prepá-
jať s nimi svoje obchodné stratégie (nap-
ríklad za nákup nad 50 eur hodina nabí-
jania zadarmo a pod.). Dokonca môžu 
upravovať ceny a benefity pre vybrané 
skupiny zákazníkov. 

Profitovanie z nabíjania sa rozšírilo aj 
do domácností. Vďaka AgeVolt Digital 
Platform môže byť nabíjačka zdieľaná so 
širokou verejnosťou a zarábať v čase, keď 
ju domáci nevyužívajú. Cenová politika 
pritom vždy zostáva v rukách majiteľa. 

VÝHODY PRE MAJITEĽOV ELEKTROMOBILOV
Majiteľ elektromobilu po registrácii do AgeVolt Digital Plat-
form získa prehľadné štatistiky o svojich nabíjaniach, batérii, 
cenách či spotrebe. Bude si môcť zadefi novať nabíjanie iba v 
cene pod stanovenú hodnotu, v aplikácii bude fungovať hod-
notenie nabíjačiek a pribúdať budú aj novinky z oblasti elek-
tromobility. Po vybudovaní silnejšej nabíjacej infraštruktúry 
majiteľov elektromobilov iste poteší aj možnosť naplánovať si 
nabíjanie podľa najnižšej ceny po zadanej ceste. Okrem na-
bíjania sú v pláne aj ďalšie bonusy – stráženie a regenerácia 
batérie, predohrev v zime či rôzne bezpečnostné prvky.

BUDOVANIE EKOSYSTÉMU
Masové zdieľanie nabíjacích staníc, resp. vytvorenie ekosys-
tému v štýle Airbnb, je podľa zakladateľa projektu AgeVolt 
Jána Zuštiaka jediná udržateľná cesta elektromobility. „Naším 
cieľom je dosiahnuť aspoň 20 % pripojených áut na nami ria-
dené nabíjačky v každej chvíli. V takom prípade budeme ve-
dieť pracovať s energiou aj na úrovni prípojky, trafostanice a 
energetického klastra a generovať zisk, ktorý vieme vrátiť ma-
jiteľom nabíjačiek ako benefi t za pripájanie sa do siete. Keď k 
tomu pribalíme výhody od obchodníkov v našej sieti a veľkých 
reťazcov, je naozaj dosť možné, že mnoho ľudí bude jazdiť na 
elektrinu celkom zadarmo,“ hovorí Ján Zuštiak, ktorého ino-

vatívny projekt získal od Európskej komisie certifi kát 
výnimočnosti Seal of Excellence a dostal sa do top 
10 vo viacerých svetových súťažiach pre startupy. 

AgeVolt má aktuálne v ponuke prvú sériu AC 
nabíjacích staníc s dynamickým riadením výko-
nu. V prvom polroku 2021 sa na trh dostanú aj 
revolučné DC nabíjačky, ktoré budú cenou aj 
rozmermi konkurovať súčasnej ponuke AC na-
bíjačiek. Na vývoji nových technológií AgeVolt 
spolupracuje s Národným batériovým centrom 
a Slovenskou akadémiou vied. Naštartované 
spolupráce s DXC Technology, ABB, Engie Slo-
vakia a ďalšími spoločnosťami predpovedajú 
projektu zaujímavý a nabitý rok 2021.
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Viac aktuálnych informácií nájdete 
na www.agevolt.com.
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Koľko vlastne stojí nabíjanie elek-
tromobilov na Slovensku? Funguje 

tu už viacero relevantných sietí  posky-
tujúcich služby nabíjania, ktoré sú už 
dlhší čas spoplatnené. Z ich zverejne-
ných cenníkov možno pripraviť porov-
nanie cien. Keďže tieto spoločnosti 
využívajú viacero programov, môžu si 
používatelia vyberať na základe ich 
každodenných zvyklostí. Najväčšiu sieť 
na Slovensku prevádzkuje spoločnosť 
ZSE. Aktuálne má asi 130 nabíjacích 
staníc, prevažne s výkonom 50 kWh. 

V portfóliu sú však aj stanice umožňu-
júce nabíjanie s výkonom 150, 175 a 
dokonca aj 350 kWh. Rozrastajú sa 
aj AC nabíjacie stanice spoločnosti s 
výkonom do 22 kWh. Priekopníkom v 
elektromobilite na Slovensku je spo-
ločnosť GreenWay. Jej asi 100 staníc 
je prevažne s výkonom 50 kWh. Na 
pár lokalitách sú aj nabíjačky s výko-
nom 150 kWh. Spoločnosť GreenWay 
ako prvá spoplatnila nabíjanie a dlho-
dobo sa zameriava na používateľský 
komfort a spoľahlivosť svojich služieb. 

Hlavne v priebehu minulého roka dy-
namicky narástla sieť ďalšieho posky-
tovateľa, spoločnosti ejoin. Presadili 
sa najmä vo výberových konaniach v 
rámci minuloročného kola dotácií pre 
mestá a obce, kde uspeli s AC nabí-
jacími stanicami vlastnej výroby. No 
v krátkom čase má byť inštalovaných 
aj asi 30 DC nabíjacích staníc s výko-
nom 60 kWh. Napriek cenníku, ktorý 
bol zverejnený v apríli roku 2020, je do 
dnešného dňa nabíjanie v sieti ejoin 
bezplatné. Spoločnosť sme skontakto-

Tabuľka 1 AKTUÁLNE PROGRAMY A CENY NABÍJANIA JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV

Poskytovateľ názov programu mesačný 
poplatok

AC nabíjanie 
(kWh)

DC nabíjanie 
(kWh)

DC nabíjanie 
nad 400 kWh 
/ mesiac

Ultra rýchle 
nabíjanie 
(kWh)

Ultra rýchle na-
bíjanie nad 400 
kWh / mesiac

Parkovné 
(načatá hodina)

ZSE Drive Guest 0,00 € 0,29 € 0,49 € 0,59 € 3,00 €

ZSE Drive Eco 0,00 € 0,19 € 0,39 € 0,49 € 3,00 €

ZSE Drive Partner 9,00 € 0,09 € 0,29 € 0,39 € 3,00 €

ZSE Drive Flat 69,00 € 0,00 € 0,00 € 0,19 € 0,00 € 0,29 € 3,00 €

Poskytovateľ názov programu mesačný 
poplatok

AC nabíjanie 
(kWh)

DC menej ako 
40 kWh

40 - 150 kWh nad 150 kWh Parkovné 
(každá minúta)

GreenWay jednorázové 0,00 € 0,29 € 0,51 € 0,56 € 0,68 € 0,10 €

GreenWay Energia Standard 0,00 € 0,25 € 0,44 € 0,49 € 0,59 € 0,10 €

GreenWay Energia Plus 14,90 € 0,25 € 0,31 € 0,34 € 0,41 € 0,10 €

GreenWay Energia Max 24,90 € 0,25 € 0,26 € 0,29 € 0,35 € 0,10 €

Poskytovateľ názov programu mesačný 
poplatok

AC nabíjanie 
(kWh)

DC nabíjanie 
(kWh)

Parkovné 
(načatá hodina)

e join Guest 0,00 € 0,15 € 0,30 € 3,00 €

e join Community 0,00 € 0,12 € 0,27 € 3,00 €

e join Community Plus 7,00 € 0,09 € 0,20 € 3,00 €

e join Community VIP 57,00 € 0,00 € 0,00 € 3,00 €



vali s cieľom zistiť presný termín spo-
platnenia a žiadali sme aj informácie 
k prípadnému upgradu zverejneného 
cenníka. Podľa ich vyjadrenia sú nabí-
jacie stanice spoločnosti v testovacom 
režime a nabíjanie je zatiaľ bezplatné. 
So spoplatňovaní sa začne postupne 
tento rok. Na informáciu prikladám aj 
ich cenník, ale predpokladám, že pred 
spoplatnením v ňom budú ešte vyko-
nané drobné úpravy. Ďalšie spoplatne-
né siete sú zatiaľ len v pár lokalitách, 
ako napríklad sieť Tesla Supercharger 
(150, resp. 250 kWh) alebo sieť spo-
ločnosti Ionity (do 350 kWh).

Nabíjanie v sieti Tesla Superchar-
ger stojí (pre tých, ktorí to majú spo-
platnené) 0,3 EUR/1 kWh. Najdrahšiu 
kilowatthodinu má spoločnosť Ionity. 
Pre neregistrovaných zákazníkov je to 
0,86 EUR/1 kWh. Pri registrácii, res-
pektíve využití roomingu napríklad od 
spoločnosti ZSE klesne cena na 0,39 
EUR/1 kWh, prípadne aj nižšie. Ne-
zanedbateľnou položkou pri nabíjaní 
môže byť aj parkovné, ktoré majú ZSE, 
GreenWay a e-join nastavené veľmi po-
dobne. Pri AC nabíjaní je prvých 180 
minút bezplatných. GreenWay má aj 
nočný program v rozmedzí od 20:00 

do 8:00, keď je parkovné pri nabíjač-
ke bezplatné. Podobne je to aj pri ZSE, 
kde je pri rezidenčnom nabíjaní prvých 
720 minút bezplatných. DC nabíjanie 
je pri týchto troch spoločnostiach na-
stavené rovnako – prvých 90 minút je 
parkovanie zadarmo. ZSE ešte pridáva 
tarifu na parkovanie pri ultrarýchlej 
nabíjačke. Tu je bezplatných prvých 60 
minút. 

Traja najväčší operátori majú cen-
níky nastavené veľmi podobne. Všetci 
majú program pre neregistrovaných 
klientov. Ten je, samozrejme, vždy 
najnevýhodnejší. Nasleduje program 
pre príležitostných elektromobilistov 
bez nutnosti platiť mesačný paušál. 
Potom nasleduje program pre zákaz-
níkov, ktorí využívajú jednotlivé siete 
pravidelne. A všetky spoločnosti majú 
aj program pre veľmi aktívnych klien-
tov, ktorí využívajú verejné nabíjanie 
naozaj veľmi často. V tabuľke 2 je 
spracované porovnanie jednotlivých 
operátorov s výnimkou e-join a ich 
programov, platné pre AC nabíjanie. 
Tento typ nabíjania je k dispozícii nie-
len pri AC nabíjacích staniciach, ale 
aj pri väčšine DC staníc. Programy 
sú porovnané na mesačnej báze a 

pri celkových mesačných nabíjaniach 
v rozmedzí od 50 do 500 kWh. Tieto 
hodnoty pri priemernej spotrebe 20 
kWh/100 km predstavujú mesačné 
nájazdy v rozpätí od 500 do 2500 kilo-
metrov. Najazdiť 2500 kilometrov me-
sačne elektromobilom asi nie je také 
jednoduché, ale skúste si predstaviť 
napríklad vozidlo slúžiace ako taxík. 
Takže možné to je.

V tabuľke je doplnené aj porovnanie 
s domácim nabíjaním, kde som zo-
bral strednú hodnotu nočného prúdu 
(alebo tzv. nízkej tarify) z porovnania 
viacerých poskytovateľov elektrickej 
energie. Z tabuľky je zrejmé, že pre 
AC nabíjanie je (samozrejme okrem 
domáceho nabíjania) najvýhodnejší 
program ZSE Drive Partner. Výhody 
paušálu Drive Flat by sa prejavili až pri 
veľmi vysokých hodnotách mesačných 
nájazdov. Pri AC nabíjaní sú ceny spo-
ločnosti ZSE veľmi blízko spoločnosti 
e-join, ktorú som však do porovnania 
nedal. Ceny GreenWay sú najvyššie a 
trochu nelogicky tu pôsobí aj zbytočné 
platenie paušálu, ktoré pri AC nabíjaní 
neprináša nijaký benefit zníženia ceny 
za kWh. Takže majitelia plug-in hybri-
dov umožňujúcich iba AC nabíjanie 
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Tabuľka 2 POROVNANIE CIEN AC NABÍJANIA

 

0,00 € 

20,00 € 

40,00 € 

60,00 € 

80,00 € 

100,00 € 

120,00 € 

140,00 € 

160,00 € 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

AC nabíjanie GreenWay 

jednorázové Energia Standard Energia Plus Energia Max 
 

0,00 € 

20,00 € 

40,00 € 

60,00 € 

80,00 € 

100,00 € 

120,00 € 

140,00 € 

160,00 € 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

AC nabíjanie ZSE 

Drive Guest Drive Eco Drive Partner Drive Flat 

 

 kWh za mesiac 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

 
km za mesiac 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 

ZSE Drive Guest 14,50 € 29,00 € 43,50 € 58,00 € 72,50 € 87,00 € 101,50 € 116,00 € 130,50 € 145,00 € 
ZSE Drive Eco 9,50 € 19,00 € 28,50 € 38,00 € 47,50 € 57,00 € 66,50 € 76,00 € 85,50 € 95,00 € 
ZSE Drive Partner 13,50 € 18,00 € 22,50 € 27,00 € 31,50 € 36,00 € 40,50 € 45,00 € 49,50 € 54,00 € 
ZSE Drive Flat 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 
GreenWay jednorázové 14,50 € 29,00 € 43,50 € 58,00 € 72,50 € 87,00 € 101,50 € 116,00 € 130,50 € 145,00 € 
GreenWay Energia Standard 12,50 € 25,00 € 37,50 € 50,00 € 62,50 € 75,00 € 87,50 € 100,00 € 112,50 € 125,00 € 
GreenWay Energia Plus 27,40 € 39,90 € 52,40 € 64,90 € 77,40 € 89,90 € 102,40 € 114,90 € 127,40 € 139,90 € 
GreenWay Energia Max 37,40 € 49,90 € 62,40 € 74,90 € 87,40 € 99,90 € 112,40 € 124,90 € 137,40 € 149,90 € 
Domáce nabíjanie 0,06 EUR / kWh 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 € 24,00 € 27,00 € 30,00 € 

            
 

kWh za mesiac 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

 
km za mesiac 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 

ZSE Drive Guest 24,50 € 49,00 € 73,50 € 98,00 € 122,50 € 147,00 € 171,50 € 196,00 € 220,50 € 245,00 € 
ZSE Drive Eco 19,50 € 39,00 € 58,50 € 78,00 € 97,50 € 117,00 € 136,50 € 156,00 € 175,50 € 195,00 € 
ZSE Drive Partner 23,50 € 38,00 € 52,50 € 67,00 € 81,50 € 96,00 € 110,50 € 125,00 € 139,50 € 154,00 € 
ZSE Drive Flat 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 78,50 € 88,00 € 
GreenWay jednorázové 28,00 € 56,00 € 84,00 € 112,00 € 140,00 € 168,00 € 196,00 € 224,00 € 252,00 € 280,00 € 
GreenWay Energia Standard 24,50 € 49,00 € 73,50 € 98,00 € 122,50 € 147,00 € 171,50 € 196,00 € 220,50 € 245,00 € 
GreenWay Energia Plus 31,90 € 48,90 € 65,90 € 82,90 € 99,90 € 116,90 € 133,90 € 150,90 € 167,90 € 184,90 € 
GreenWay Energia Max 39,40 € 53,90 € 68,40 € 82,90 € 97,40 € 111,90 € 126,40 € 140,90 € 155,40 € 169,90 € 
TESLA   15,00 € 30,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € 150,00 € 
IONITY   19,50 € 39,00 € 58,50 € 78,00 € 97,50 € 117,00 € 136,50 € 156,00 € 175,50 € 195,00 € 
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určite nebudú vyhľadávať programy 
GreenWay s mesačným paušálom. 
Porovnanie, pri akých celkových me-
sačných kilometrových nájazdoch sa 
oplatia jednotlivé programy operátorov 
pri AC nabíjaní, sú zrejmé z nasledujú-
cich grafov.    

Situácia je trochu odlišná pri DC 
nabíjaní. Mesačné nájazdy sú v roz-
medzí od 500 do 3500 km. Doplnil 
som aj ceny zo superchargerov Tesly 
a ceny spoločnosti Ionity. Tu som však 
nepoužil sadzbu pri ad hoc nabíja-
niach v hodnote 0,86 EUR/kWh, čo by 
bolo skutočne najdrahšie nabíjanie, 
ale hodnotu 0,39 EUR/kWh, na kto-
rú sa dá dostať pri niektorých typoch 
registrácie. Pri vyšších nájazdoch je 
najlacnejší program spoločnosti ZSE 
Drive Flat, ktorý je jednoznačne ur-
čený pre ľudí využívajúcich elektro-
mobil skutočne naplno. Takisto je to 
najlepší program pri fl eetovom využí-
vaní elektromobilu.   Z grafov je opäť 
jasné porovnanie programov dvoch 

hlavných operátorov pri jednotlivých 
mesačných kilometrových nájazdoch.

 

ZÁVER
Ceny nabíjania som spracoval bez 
kalkulácie prípadných poplatkov za 
parkovanie. Predpokladám, že každý 
používateľ si dokáže tento čas ustrá-
žiť napríklad aj pomocou aplikácií 
jednotlivých poskytovateľov. Ceny jed-
notlivých operátorov sa líšia aj v de-
siatkach percent, ale pre používateľov 
elektromobilov je asi stále dôležitejšia 
dostupnosť nabíjacej stanice a spo-
ľahlivosť nabíjacej infraštruktúry. Po-
rovnanie nie je úplne komplexné, na-
koľko nezohľadňuje napríklad domáce 
roomingy ktoré už poskytuje spoloč-
nosť Greenway. Toto umožňuje užívate-
ľom ich programov Energia Max a Plus 
nabíjanie s jednou kartou u viacerých 
prevádzkovateľov za výhodnejších 
podmienok. Vzhľadom na skutočnosť, 
že pomocou využívania domáceho na-
bíjania si môže elektromobilista znížiť 

náklady na prevádzku aj o 50 %, ceny 
spoplatneného nabíjania v rozmedzí 
od 4 do 8 eur na 100 km sa stále 
ukazujú aj ako ekonomicky výhodnejší 
variant oproti benzínu alebo nafte. Pri 
vyšších nájazdoch sa dá dokonca do-
stať na cenu za verejné nabíjanie pod 
4 EUR/100 km. V kombinácii s domá-
cim nabíjaním, kde sa dá pri vhodnom 
programe dostať k hodnotám blízkym 
1 EUR/100 km, vychádza ekonomika 
prevádzky elektromobilov naozaj zaují-
mavo. Predpokladám, že na trhu nabí-
jania dôjde k malým úpravám, hlavne 
v prípade, že spoločnosť ejoin svoju 
sieť spoplatní a stane sa relevantným 
konkurentom. Trhu by pomohlo, keby 
na Slovensko vstúpili ďalší silní hráči. 
Momentálne je dostupnosť verejného 
nabíjania stále dôležitejšia než jeho 
cena. Všetkým operátorom držíme 
palce pri ďalšom rozvoji ich sietí a udr-
žovaní a prípadnom skvalitňovaní nimi 
poskytovaných služieb.

» IVAN HYŽÁK, MSM E-MOBILITY
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Tabuľka 3  POROVNANIE CIEN DC NABÍJANIA

              
  

kWh za mesiac 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 

  
km za mesiac 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 

 
 

ZSE Drive Guest 24,50 € 49,00 € 73,50 € 98,00 € 122,50 € 147,00 € 171,50 € 196,00 € 220,50 € 245,00 € 
 

 
ZSE Drive Eco 19,50 € 39,00 € 58,50 € 78,00 € 97,50 € 117,00 € 136,50 € 156,00 € 175,50 € 195,00 € 

 
 

ZSE Drive Partner 23,50 € 38,00 € 52,50 € 67,00 € 81,50 € 96,00 € 110,50 € 125,00 € 139,50 € 154,00 € 
 

 
ZSE Drive Flat 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 78,50 € 88,00 € 

 
 

GreenWay jednorázové 28,00 € 56,00 € 84,00 € 112,00 € 140,00 € 168,00 € 196,00 € 224,00 € 252,00 € 280,00 € 
 

 
GreenWay Energia Standard 24,50 € 49,00 € 73,50 € 98,00 € 122,50 € 147,00 € 171,50 € 196,00 € 220,50 € 245,00 € 

 
 

GreenWay Energia Plus 31,90 € 48,90 € 65,90 € 82,90 € 99,90 € 116,90 € 133,90 € 150,90 € 167,90 € 184,90 € 
 

 
GreenWay Energia Max 39,40 € 53,90 € 68,40 € 82,90 € 97,40 € 111,90 € 126,40 € 140,90 € 155,40 € 169,90 € 

 
 

TESLA   15,00 € 30,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € 150,00 € 
 

 
IONITY   19,50 € 39,00 € 58,50 € 78,00 € 97,50 € 117,00 € 136,50 € 156,00 € 175,50 € 195,00 € 

 
               



NISSAN LEAF
Odvážnejšia 

jazda životom.

100% ELEKTRICKÝ NISSAN LEAF
 TERAZ UŽ OD 27 990 €

Ceny platia od 11.01.2021 do ich ukončenia. Ceny sú uvedené v EUR a vrátane DPH. Niektoré verzie sú v ponuke iba ako 
skladové vozidlá, pre bližšie informácie o dostupných verziách sa prosím obráťte na Vášho autorizovaného predajcu 
Nissan. 1) Hodnoty dojazdu vozidla boli získané v laboratórnych podmienkach v súlade s platnou legislatívou EÚ a slúžia k 
porovnaniu rôznych typov vozidiel. Informácie o dojazde sa nevzťahujú ku konkrétnemu vozidlu a nie je súčasťou ponuky. 
Tieto hodnoty nemusia odrážať hodnoty pri jazde v reálnom svete. Konečný výsledok môže byť ovplyvnený voliteľnými 
prvkami výbavy, údržbou vozidla, jazdným štýlom a ďalšími netechnickými faktormi, ako sú napríklad poveternostné 
podmienky. Údaje boli namerané v súlade s testovacím cyklom WLTP.

NISSAN LEAF



ELEKTROMOBILITA 
A LEGISLATÍVA V ROKU 2021

Hoci počet elektromobilov v Európe 
rastie aj počas pandémie, podiel 

na trhu je stále malý. V minulom roku 
rozvoju pomohli emisné normy, ale aj 
fi nančné stimuly. Emisné normy pod-
nietili výrobcov k tomu, aby na trh uvá-
dzali elektromobily rýchlejšie a poskytli 

väčší výber modelov. Priame fi nančné 
stimuly a daňové úľavy zase ukazujú, 
že dopyt po elektromobiloch rastie a 
bude rásť aj v budúcnosti. Veď posled-
né kolo dotácií sa minulo v priebehu 
pár minút!

V tomto roku očakávame revíziu 
smernice EÚ o zavádzaní infraštruktú-
ry pre alternatívne palivá z roku 2014 
(ďalej len AFID). Táto smernica je je-
den zo základných európskych práv-
nych predpisov regulujúcich odvetvie 
nabíjacej infraštruktúry pre elektro-
mobily. Od revidovanej verzie, ktorá by 
mala vyjsť v polovici roka, sa očakáva 
vyriešenie mnohých súčasných prob-
lémov s nerovnomerným rozmiestne-
ním nabíjacích staníc medzi krajinami, 
problémov s roamingom a nastavením 
cien. Na túto smernicu sme sa pozreli 
bližšie a vytvorili sme sériu odporúča-
ní, ktoré by zjednodušili život nielen 
vodičom elektromobilov, poskytovate-

ľom nabíjacích služieb, ale aj štátnej 
správe a samospráve. 

Zmena zo smernice 
na nariadenie
Z právneho hľadiska je AFID smerni-
cou, čo znamená, že je pre členov EÚ 
záväzná, ale krajiny majú voľnú ruku 
v spôsobe, ako prijmú opatrenia a 
začlenia ich do svojho práva. Zmena 
zo smernice na nariadenie, ktoré sa 
uplatňuje automaticky a jednotne vo 
všetkých členských štátoch, by značne 
zjednodušila zavádzanie nabíjacej in-
fraštruktúry v jednotlivých štátoch, ale 
aj naprieč celou Európou. Znamenalo 
by to jednoduchšie cestovanie pre vo-
dičov a rovnaké podmienky v každej 
krajine, ale aj rýchlejší rozvoj nabíjacej 
infraštruktúry. Obzvlášť dôležité je to 
pre krajiny východnej Európy, ktoré v 
rozvoji elektromobility zaostávajú, no jed-
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Očakáva sa, že tento rok 
prinesie niektoré z najväčších 
zmien vo svete elektromobility. 
Legislatíva, ktorá bude prijatá 
v roku 2021, dokáže významnou 
mierou ovplyvniť rast počtu 
elektromobilov, štruktúru trhu, 
ale aj zákazníkov. Zostavili sme 
preto zoznam odporúčaní, 
ktoré môžu byť prospešné pre 
rozvoj elektromobility nielen na 
Slovensku, ale aj v celej Európe. 

1. 



notné pravidlá by jej rozvoj zásadne urých-
lili. Predstavitelia slovenskej vlády by sa aj 
preto mali zasadiť za jej záväznosť. 

Nulové emisie a elektrina 
ako hnací motor cestnej  
dopravy
Doprava produkuje 30 % európskych 
emisií skleníkových plynov, pričom 
cestná doprava je ich hlavným zdro-
jom. Elektrifikácia cestnej dopravy je 
najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, 
ako znížiť emisie. 

Jedna z dôležitých zmien je nahrade-
nie plug-in hybridov čistými elektromo-
bilmi. Plug-hybridy sú často vnímané 

ako prechodná technológia pre 
ľudí obávajúcich sa nedos-

tatočného dojazdu 
elektromobilov. 

Pravda však 
je taká, že ich 
zďaleka nemožno 
považovať za bezemisné. 
Preto by sa výrobcovia mali za-
merať práve na čisté elektromobily a 
rovnako na ne by mala byť smerovaná 
aj finančná či nefinančná podpora.

Národná stratégia umiest
ňovania lokalít pre nabíjaciu 
infraštruktúru a elektrifikácia 
hlavných koridorov
Je dôležité pripraviť verejné súťaže 

na inštaláciu nabíjačiek na diaľ-
niciach tak, aby boli prístupné 

pre všetky relevantné sub-
jekty vrátane malých a 
stredných podnikov. Ob-
zvlášť kritická situácia 

je na Slovensku, kde 
nabíjačky nájde-

me na 
menej ako 

10 % odpočíva-
diel. Pri plánovaní lo-

kalít sa musí pamätať na 
dostatočný priestor pre bu-

dúce dostavby, keďže niektoré lo-
kality bude treba časom doplniť o 
ďalšie nabíjacie stanice rôznych 
typov, s čím súvisí aj zvýšenie ka-

pacity siete.

Právo na pripojenie –  
Right to Plug
Každý nájomca alebo spoluvlastník v 
bytovom dome by mal mať „právo na 
pripojenie“, teda právo na inštaláciu 
nabíjacieho bodu pre elektromobil v 
blízkosti svojho bydliska. Toto právo už 
zaviedlo niekoľko krajín vrátane Fran-
cúzska, Portugalska, Španielska alebo 
Holandska. 

Na zavedenie tohto práva by boli 
potrebné nielen zmeny v AFIDe, ale aj 
v stavebnom zákone, ktoré zahŕňajú 
napríklad zjednodušenie získania sú-
hlasu nájomcov s inštaláciou nabíjacej 
infraštruktúry v bytových domoch, rých-
lejšie pripojenie (pričom čas medzi po-

daním žiadosti o pripojenie a 
finálnou inštaláciou by nemal 
byť dlhší ako 8 – 12 týždňov 
v prípade AC nabíjačiek a 4 

– 6 mesiacov pre DC nabíja-
cie stanice) alebo zjednodušenie 

administratívneho konania. Pri stav-
be nových budov by sa malo pamätať 
na možnosť inštalácie nabíjačky, či už 
priamo pri výstavbe, alebo neskôr. 

Renovácia a modernizácia 
starších budov
Renovácia starších budov na energic-
ky efektívnejšie a udržateľné je jeden 
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z cieľov Európskej únie. Takýto krok 
môže byť veľmi prínosný aj pre elek-
tromobilitu. Existujúca elektrická sieť 
starších budov je nedostatočná a často 
neumožňuje výstavbu alebo zapojenie 
nabíjacej infraštruktúry. Vyžaduje si 
modernizáciu, ďalšie vedenie alebo 
kabeláž. 

Takéto zlepšenia by nielenže umožni-
li výstavbu mnohých nových nabíjacích 
bodov, ale takisto integráciu obnovi-
teľných, distribuovaných zdrojov do 
elektrickej siete budovy, poskytnutie 
možnosti skladovania energie s cieľom 
zníženia dopytu z elektrickej siete, ale 
aj inteligentných riadiacich systémov 
na riadenie spotreby energie. Budovy 
sa takto môžu stať kľúčovou súčasťou 
integrovaného ekosystému čistejšej 
energie. 

Zavedenie ambicióznych  
cieľov pre nabíjaciu  
infraštruktúru
Pre každú krajinu by mali byť stano-
vené záväzné ciele nielen v počte na-
bíjacích bodov. Tieto ciele by mali zo-
hľadňovať aj hustotu pokrytia, úroveň 
výkonu staníc, typ nabíjacej stanice, 
typ umiestnenia a podobne. Ako uka-
zujú príklady Nórska a Holandska, exis-
tuje silná korelácia medzi počtom na-
bíjacích staníc a elektromobilov, preto 
by slovenské ciele mali byť nastavené 
tak, aby intenzívne podporovali rozširo-
vanie pokrytia.

Prevádzkovatelia distribuč
ných sústav a podpora trhu 
Prevádzkovatelia distribučných sústav 
sú podstatnými hráčmi v procese zavá-
dzania infraštruktúry pre elektromobi-
ly. Ich štandardné operácie a procesy 
sú nastavené na väčšie projekty. Pre-
to by sa zmena mala urobiť práve v 
tom, aby administratíva pri vyžiadaní, 
schválení, inštalácii a pripojení nabí-
jacieho bodu bola transparentnejšia 
a rýchlejšia ako v súčasnosti.  Pri pa-

ralelnom procese budovania viacerých 
nabíjacích bodov je tiež potrebné, aby 
spotrebiteľ získal transparentné infor-
mácie o dostupných kapacitách mož-
ností pripojenia v konkrétnych bodoch. 
Tieto informácie by mali byť dostupné 
online a bez obmedzenia. Implementá-
cia špecifickej e-tarify pre elektromobi-
ly je ďalšia možnosť zlepšenia v tejto 
oblasti.

Zameranie na pohodlie  
zákazníka
Využívanie viacerých nabíjacích sietí 
vodiči často označujú ako problematic-
ké a uvítali by v tomto smere zmenu. 
Vodičom elektromobilov chýbajú infor-
mácie o nabíjačkách v iných sieťach, 
ak poskytovatelia nabíjacích služieb 
nie sú roamingovo spojení. No aj medzi 
roamingovými partnermi existujú prob-
lémy so zdieľaním informácií, ktoré ne-
gatívne ovplyvňujú práve vodičov. 

Po technickom zavedení roamingu 
je najdôležitejšie vyriešiť otázku, či je 
spotrebiteľ informovaný o tom, za čo 
platí a koľko platí. 

Ideálne riešenie je zavedenie celo-
európskeho roamingového pokrytia, 
rovnako ako je to v prípade mobilných 
operátorov. 

Ako jeden z dobrých príkladov treba 
spomenúť službu Roam like at Home, 
ktorú si používateľ predplatí u svojho 
primárneho poskytovateľa služieb na-
bíjania a pri roamingovom nabíjaní pla-
tí všade rovnakú cenu. 

 

Podpora a štandardizácia  
inteligentného nabíjania
Inteligentné nabíjanie je schopnosť 
nabíjacej stanice komunikovať s vo-
zidlom, IT systémami a sieťou alebo 
systémom riadenia energie. Inteligent-
né nabíjačky dokážu využiť informácie 
o stave nabitia batérie v čase, keď je 
vozidlo nabíjané, a vyvážiť zaťaženie 
elektrickej siete.

Správne navrhnutá e-tarifa by mohla 
stimulovať nabíjanie počas hodín, keď 
je elektrická sieť využívaná menej, a 
naopak, v prípade preťaženia siete by 
sa elektromobily mohli stať dodávateľ-
mi energie do siete. 

Keďže takéto výhody dokážu poskyt-
núť len inteligentné nabíjacie riešenia, 
len tie by mali byť podporené z verej-
ných prostriedkov. 

Nabíjacie stanice ako  
kritická infraštruktúra
Počas pandémie COVID-19 sme sa 
opakovane stretli s tým, že používate-
lia nemali prístup k nabíjacej stanici, 
keďže vjazd k nej bol kontrolovaný 
súkromným správcom, ktorý bol mimo 
prevádzky. Klasifikácia nabíjačiek EV 
ako kritickej infraštruktúry by vytvorila 
pravidlá týkajúce sa prístupu, ktoré by 
riešili takéto situácie.

Klasifikácia nabíjacích staníc ako 
kritickej infraštruktúry bude v budúc-
nosti čoraz dôležitejšia. S pribúdajú-
cim počtom nabíjačiek to budú práve 
ony, čo budú hrať dôležitejšiu úlohu pri 
poskytovaní elektriny rôznym používa-
teľom a pri zabezpečovaní flexibility 
siete, najmä pri pripojení k miestnym 
obnoviteľným zdrojom energie.

Elektrifikácia ťažkých  
úžitkových vozidiel
Volvo, Skanska, Tesla, ale aj Daimler 
už majú vo svojom portfóliu či už kon-
cepty, alebo (pred)sériovo vyrábané 
ťažké úžitkové vozidlá. Slovensko by 
sa malo pripraviť na príchod týchto 
vozidiel už teraz, napríklad aj väčšou 
elektrifikáciou diaľnic a hlavných ciest. 
Prvá vec, ktorú treba vziať do úvahy, 
budú dostatočne veľké lokality s adek-
vátnym výkonom, schopné poskytnúť 
nabíjacie služby širokému spektru rôz-
nych typov elektromobilov.

»  AARON FISHBONE
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TECHNOLÓGIE 
PRE EKOLÓGIU

ELMARK PLUS patrí medzi prvé spoločnosti na Slo-
vensku, ktoré sa začali zaoberať vývojom a výrobou 

dobíjacích staníc pre elektromobily a doviedli to do doko-
nalosti.

Spoľahlivosť a trvanlivosť je základná vlastnosť našich 
nabíjacích staníc. Nikdy nezhrdzavejú (materiál skeletu je 
 nehrdzavejúca oceľ). Nedajú sa rozbiť (nehrdzavejúca oceľ 
a antivandal vyhotovenie všetkých použitých prvkov). 

Kladieme veľký dôraz aj na vizuálne spracovanie a per-
sonalizáciu stanice. 

V našom portfóliu sú AC stanice do výkonu 2 × 22 kW, 
DC stanice v modulárnom vyhotovení, škálované po 25 kW, 
napríklad 25 kW, 50 kW, 75 kW, 100 kW...atď., s možnosťou 
nabíjacieho napätia až do 900 V (nabíjanie autobusov, 
 kamiónov). 

V priestoroch našej spoločnosti v Šali je situovaná výroba, 
sklad náhradných dielov aj servisná dielňa.   

Ako jediný výrobca ponúkame v nabíjacích staniciach integ-
rovaný platobný terminál na bezkontaktnú platbu debet-
nými a kreditnými kartami VISA a MASTERCARD, ktoré má 
každý v peňaženke. Takisto u nás možno zaplatiť smartfó-
nom, a to prostredníctvom služieb GOOGLE PAY, resp. APPLE 
PAY. Neexistuje jednoduchší a rýchlejší spôsob nabitia 
elektromobilu.
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T ELMARK PLUS s. r. o. je slovenská spoločnosť 
so sídlom v Šali, pôsobiaca na trhu od roku 
1995, ktorej skúsenosti pretransformované 
do poskytovania sofi stikovaných technických 
riešení v oblasti elektrotechniky prinášajú 
pozitívny ekonomický a ekologický úžitok 
pod heslom TECHNOLOGY FOR ECOLOGY.

Pre dodatočné informácie a riešenia nás, prosím, kontaktujte:
Radovan Slamka - produktový manažér, mobil: +421 915 499 916, e-mail: radovan.slamka@elmarkplus.com
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NABÍJACIU STANICU?
Nabíjacia stanica je nielen investícia do imidžu fi rmy a posil-

nenia vašej značky, ale prináša aj ekonomický efekt. Rastú-
ci trend v predaji elektrických áut posunul tento zámer do rea-
lity už dnes. V záujme majiteľa nabíjacej stanice je, aby stanica 
vedela obslúžiť čo najpohodlnejšie maximálny počet vodičov. 
Cieľom a dobrou praxou v zahraničí je, aby vodič s jednou 
nabíjacou kartou mohol používať ktorúkoľvek nabíjačku. V 
súčasnosti (február 2021) na Slovensku táto možnosť existuje 
pre klientov GreenWay, ktorí môžu používať stanice ZSE Drive.

Aké rozhodnutia vás čakajú, aký servis 
potrebujete zabezpečiť a čo si treba všimnúť, 
keď pripravujete investíciu do nabíjacej stanice? 

VÝBER NABÍJACEJ STANICE 

Ponuka zariadení sa už aj na Slovensku rozšírila a poskytuje 
priestor na výber podľa vkusu a očakávaní. Na nabíjanie auta 
na domácej nabíjačke so základnými požiadavkami na funkci-
onalitu je výber pomerne jednoduchý. Väčšina nabíjačiek plne 
nabije vozidlo za 8 až 12 hodín. 

Pri staniciach, na ktorých sa nabíja viac vozidiel, prípadne sú 
k dispozícii verejnosti, je dobré zvážiť nielen výber kvalitného 
zariadenia, ale aj skúseného a spoľahlivého operátora stanice. 
Rozhodnutie ovplyvní, koľko času, energie a peňazí budete 
musieť do stanice investovať. Spoľahlivé zariadenie je jedno-
ducho na nezaplatenie. 

Miesto, kam plánujete stanicu umiestniť, určí typ zariadenia, 
ktorý je pre vás vhodný. Zvážte, či vodiči, ktorí k vám prichá-
dzajú, ocenia rýchle, hoci drahšie nabíjanie, alebo k vám prí-

du preto, aby u vás strávili viac času a preferujú lacné nabitie 
svojho auta. Nabíjanie môže byť natoľko lacné, že ho môžete 
klientovi ponúknuť zadarmo, pretože zisk z vašich služieb jeho 
cenu prevyšuje a získaný stály klient má nevyčísliteľnú hodno-
tu. Podľa vášho zámeru sú na výber stanice s pomalým na-
bíjaním (tzv. AC) alebo rýchlonabíjačky, prípadne ultrarýchle 
stanice, označované ako DC. V prípade AC staníc sa elektro-
mobil nabije priemerne za 4 až 6 hodín, na DC staniciach aj 
do 30 minút. 

Energetické požiadavky nabíjacej stanice a možnosti, ktoré 
máte k dispozícii, musí vyhodnotiť špecialista po audite. 

Odborníka budete potrebovať aj pri výstavbe stanice, pri 
ktorej treba dodržať pravidlá stanovené legislatívou. Bližšie 
informácie nájdete na stránkach www.greenway.sk. Výstavbu 
stanice možno realizovať aj na kľúč. 

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PREVÁDZKY 
NABÍJACEJ STANICE
Pri prevádzke stanice vstupujú do vzťahu viaceré strany so 
svojimi špecifi ckými požiadavkami: majiteľ, operátor, dodáva-
teľ energie, distribútor energie a vodiči. Ich zladenie vyžadu-
je spoľahlivé technologické riešenie, aby bolo možné stanicu 
spustiť. Skúsenosti GreenWay, ako operátora vlastnej siete, ale 
zároveň aj prevádzkovateľa nabíjacích staníc tretích strán a 
inovátora, pomáha vyriešiť špecifi cké technické aj obchodné 
požiadavky klientov.

POSKYTOVANIE NABÍJANIA VEREJNOSTI
Zaradenie vašej stanice do verejnej siete nabíjacích staníc a 
jej spoplatnenie prináša fi nancie nielen od vašich stálych zá-
kazníkov, ale aj vodičov, ktorých k vám privedie mapa v apli-
kácii GreenWay či vyhľadanie stanice v navigácii Sygic alebo 



Google Maps, kde sa sieť GreenWay zobrazuje. Viac ako 80 % 
vlastníkov elektrických automobilov je zaregistrovaných v sieti 
GreenWay. Pri využívaní vašej verejnej či poloverejnej nabíjač-
ky si preto nebudú musieť zvykať na nový neznámy systém. 
Nabíjanie spustia sami svojou nabíjacou kartou alebo aplikáci-
ou. Z pohľadu majiteľa je najdôležitejšie, aby bolo zariadenie 
funkčné a jeho prevádzka vyžadovala minimum pozornosti. 
Stanice, ktoré sa používajú v sieti GreenWay, prešli škálou tes-
tov, aby spĺňali prísne požiadavky na bezpečnosť, funkčnosť a 
správu. Nabíjacia stanica je spravovaná online. To znamená, že 
GreenWay dohliada, aby fungovala a nevyžadovala od majite-
ľa žiadnu mimoriadnu údržbu ani špeciálne školený personál. 

V súčasnosti dosahujú stanice GreenWay dostupnosť viac 
ako 99 % času ich prevádzky. O „zdravie“ stanice sa stará tím 
nasadený 24/7, ktorý je zároveň nepretržite k dispozícii kli-
entom. Raz ročne technici GreenWay skontrolujú nabíjačku 
priamo na mieste. Poplatok za správu a servis sa v GreenWay 
začína už na 10 EUR/stanica/mesiac.

RIEŠENIA PRE BIZNIS
Kancelárske budovy a rezidencie 

Až 80 % všetkých nabíjaní prebieha v mieste bydliska a v práci. 
Dopyt po tejto službe stále rastie a stáva sa požadovaným vy-
bavením v mieste prenájmu. Vzhľadom na spôsob používania 
sú vhodné pomalé nabíjacie stanice, ktoré sú najekonomickej-
šie z pohľadu majiteľa aj vodičov. 

V kancelárskych budovách alebo obytných rezidenciách sa 
o nabíjaciu stanicu môže deliť špecifi cký počet nájomníkov, 
vtedy hovoríme o riešení na komunitné nabíjanie. Nabíjanie si 
spustí každý vodič sám kartou GreenWay alebo aplikáciou. V 
prípade potreby môže nabíjanie spustiť aj manažér systému. 
Spustenie je zabezpečené autorizáciou, takže sa o svoje dáta 
alebo zneužitie nabíjačky nemusíte obávať. Komplexné údaje 
a reporty vám pomôžu jednoducho rozúčtovať náklady medzi 
používateľov. 

 Lízingové spoločnosti 
Spoľahlivý prístup k informáciám a podpora zo strany 
 GreenWay umožňuje rozšíriť ponuku súčasných služieb o na-
bíjacie služby. Ďalší krok v ústrety elektrickým fl otilám uzavrie 
komplexnú starostlivosť od poskytnutia lízingu až po zástrčku. 

Firemné fl otily
Firemné autá určené na zabezpečenie služieb a logistiky to-
varu sa zvyčajne počas dňa vracajú do sídla fi rmy, prípadne 
ostávajú cez noc parkovať v areáli. Využitie prestoja na dobitie 
batérií je ideálne. Pri prevádzke väčšieho počtu áut je vhodné 
zvážiť riešenie na správu energie, tzv. Energy Management 
System. Viac informácií nájdete stránkach GreenWay Kno-
wledge Base. Riešenia sú pripravené na mieru podľa situácie 
a očakávaní klienta. 

Predajcovia automobilov
Elektrické autá sú už súčasťou každého showroomu. Nabíjacie 
stanice zabezpečujú nielen nabíjanie prezentovaných vozidiel, 
ale aj pridanú hodnotu pre klientov a návštevníkov. 

MONITORING STANICE PRE MAJITEĽA 
ALEBO MANAŽÉRA STANICE A MANAŽMENT 
PREVÁDZKY
Po výbere a namontovaní nabíjačky príde na rad starostlivosť o 
prevádzku stanice a vodičov, ktorí ju budú používať. 

Prevádzku stanice zabezpečuje GreenWay online prostred-
níctvom vlastných systémov. Majiteľ alebo manažér má k dis-
pozícii vlastný prístup k informáciám o všetkom, čo sa so sta-
nicou aktuálne deje, ako je používaná vodičmi, koľko energie 
sa spotrebovalo, ako aj informácie potrebné na rozúčtovanie 
nákladov medzi všetky strany vstupujúce do vzťahu so stani-
cou, ktoré sme už spomínali. 

 

VODIČI A VAŠI KLIENTI
Záverečným článkom celej skladačky vašej nabíjacej stanice sú 
vodiči, ktorí budú stanicu využívať. Spokojnosť s poskytnutou 
službou je naším spoločným cieľom, pretože zabezpečí lojál-
nych klientov či zamestnancov.  GreenWay Vás nenechá osa-
motených ani v prípade ak sa rozhodnete stanicu sprístupniť 
verejnosti. Časť od príchodu k stanici po ukončenie nabíjania, 
vrátane riešenia nejasností, otázok rieši nepretržitá zákaznícka 
linka GreenWay.  Vám ostáva čas venovať sa vášmu základné-
mu biznisu. 

Vodič potrebuje servis aj mimo stanice. Osem z desiatich vo-
dičov, ktorí u vás budú nabíjať, má k dispozícii nabíjaciu kartu 
GreenWay, ale aj aplikáciu s ďalšími informáciami o celej sieti, 
aktuálne informácie o dostupnosti staníc, prehľad o nabíjaní, 
možnosť pridať k účtu ďalšieho vodiča atď. Systém nabíjania 
bude pre nich známy a jednoduchý. Tí, ktorí registráciu zatiaľ 
nemajú, môžu využiť jednorazový, tzv. ad-hoc prístup.

Stanice sú pripravené na národný roaming, (takže na nich 
môžu nabíjať aj klienti ZSE Drive) aj medzinárodný roaming. 
Klienti roamingových partnerov sú ďalšími potenciálnymi kli-
entmi. Sieť GreenWay k vám nasmeruje vodičov od 20 ope-
rátorov z 26 krajín. U týchto operátorov využívajú slovenskí 
klienti GreenWay službu Roam Like at Home a nabíjajú za rov-
naké ceny ako v domácej sieti. Nepretržitá technická podpora 
a zákaznícka linka na Slovensku je k dispozícii pre všetkých.

AKO PRIVIESŤ VODIČOV K VAŠEJ NABÍJAČKE?
Spoločnými silami. Nabíjacia stanica je ďalší z vašich marketin-
gových nástrojov. Prezentuje vás v sieti staníc, púta pozornosť 
elektromobilistov aj širokej verejnosti a zvyšuje pozitívne vní-
manie vašej značky. GreenWay vám nielen poskytne mediálny 
priestor, ale aj podporu pri spoločných kampaniach pre vašich 
klientov. Možnosti sú nekonečné. ☺

 » GREENWAY
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Čo vám o investícii do nabíjacej stanice povedia 
čísla? Pozrite si kalkulačku na webe GreenWay.



AC ALEBO DC NABÍJANIE? 
KTORÉ ZVOLIŤ?

Aktuálne eviduje celosvetovo viac ako 20 000 inštalovaných 
DC rýchlonabíjacích staníc, čo radí značku ABB medzi ce-

losvetovo najpoužívanejšie typy staníc. Špecifi ckú kategóriu 
tvorí nabíjacia infraštruktúra pre elektrické autobusy s výko-
nom až 600 kW (DC). Na druhom konci spektra je nabíjacia in-
fraštruktúra na AC nabíjanie, ktorá hrá takisto veľmi významnú 
rolu pri rozvoji elektromobility. 

Proces nabíjania elektromobilu môže prebiehať dvoma hlav-
nými spôsobmi:
 AC (striedavým prúdom) – batérie sú nabíjané cez integro-
vanú palubnú nabíjačku
 DC ( jednosmerným prúdom) – priamo externou nabíjačkou

Oba tieto spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody, ako aj svoj 
účel využitia. Integrovaná AC nabíjačka má limitovaný výkon, a 
preto je často úzkym hrdlom v ceste nabíjacieho výkonu. Aj preto 
sa AC nabíjanie označuje ako pomalé nabíjanie. Najčastejšie sa 
pri ňom používajú nasledujúce konfi gurácie výkonu:
 16 A na 1 fázu, teda 3,7 kW
 16 A na 2 fázy teda 7,4 kW
 29 A na 1 fázu teda 6,6 kW
 32 A na 1 fázu teda 7,4 kW
 16 A na 3 fázy, teda 11 kW
 32 A na 3 fázy, teda 22 kW

Vzhľadom na zvyšujúce sa kapacity palubných batérií je 
trendom do budúcnosti osadzovať trojfázové nabíjačky.

Európskym štandardom pre AC nabíjanie je konektor Typ 2 
Mennekes, pričom pre nabíjanie elektrických áut striedavým 
prúdom sú defi nované tri režimy nabíjania:

• Režim 1

Vozidlo je priamo pripojené k domácej zásuvke. Je to skôr 
núdzové riešenie a napríklad v USA je vyslovene zakázané v 
záujme bezpečnosti, preto sa nepoužíva. 

• Režim 2

Rozšírený o kontrolné obvody, spravidla umiestnené v skrin-
ke adaptéra nabíjacieho kábla elektromobilu, pričom výkon 
môže dosiahnuť max. 3,6 kW AC. Nabíjacie káble s adapté-
rom sú väčšinou súčasťou výbavy vozidla priamo od výrobcu.

• Režim 3

Umožňuje nabíjať s vyšším výkonom a bezpečnejšie, vyžadu-
je sa však nabíjačka s režimom 3, ako je napríklad ABB Terra 
AC. Nabíjačka s týmto režimom disponuje jednak riadením a 
komunikáciou s vozidlom, ale aj bezpečnostnými funkciami. 
Navyše má Terra AC integrované aj pokročilé funkcie na bez-
pečnosť, správu a konfi guráciu, čím defi nuje rad prémiového 
segmentu nabíjačiek striedavým (AC) prúdom. 

Vzhľadom na to, že ku každému elektrifi kovanému vozid-
lu sa dodáva minimálne súprava kábla na pripojenie k 230 V 
zásuvke Schuko, veľa čerstvých majiteľov takýchto áut nado-
budne dojem, že je to ideálny spôsob nabíjania. Zatiaľ čo pri 
plug-in hybridoch môže minimálne dočasne takýto spôsob 
nabíjania postačovať, pri väčšine elektromobilov ide iba o 
núdzový typ nabíjania, ktorý sa používa, ak nemáte iné vý-
chodisko.  V tomto prípade je určite elegantnejším riešením 
použitie nástennej nabíjacej stanice, takzvaného wallboxu. 
Takéto stanice pod názvom Terra AC ponúka aj koncern ABB.

Ako sme sa už zmienili v úvode, AC nabíjanie nie je jediný 
spôsob nabíjania a veľmi dôležitú úlohu zohráva aj DC nabí-
janie. DC nabíjanie nájdete väčšinou na rýchlonabíjačkách, 
ale nemusí to byť vždy pravidlom. Ešte dnes využíva veľa 
elektromobilov jednofázové AC nabíjačky s výkonom do 7,4 
kW. Takýto výkon postačuje pri nabíjaní počas noci, no po-
kiaľ prídete do nejakého nákupného centra alebo reštaurácie 
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Spoločnosť ABB je technologický líder 
v posky tovaní riešení na budovanie a prevádzku 
nabíjacej infraštruktúry pre elektrické autá a 
autobusy. 
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a potrebujete si vozidlo dobiť, je pre vás AC 
nabíjanie veľmi pomalé. Tu nastupuje tech-
nológia strednovýkonových DC nabíjačiek, 
ktoré môžeme nájsť aj v ponuke ABB. Pod 
označením Terra DC wallbox je k dispozícii 
nabíjačka s výkonom 24 kW. Dopĺňa úspešný 
rad DC staníc Terra s výkonom 50 kW, 
ako aj rad nových vysokorýchlost-
ných nabíjačiek Terra HP s výko-
nom od 175 kW. Nabíjacie stanice 
Terra DC wallbox sa uplatnia na 
miestach, kde je predpoklad, že 
tam vozidlo strávi 1 až 3 hodiny, 
teda v nákupných strediskách, pri 
reštauráciách, športoviskách, wellness 
centrách a podobne. Ich nasadenie na 
takýchto miestach má veľký význam mi-
nimálne ako doplnok AC nabíjacích staníc. 
Hoci tie umožňujú výkon nabíjania zväčša 
11 alebo 22 kW, zatiaľ nie je veľa modelov 
elektromobilov, ktoré dokážu tento výkon 
využiť. DC wallbox dokáže nabíjať všetky elek-
tromobily svojím maximálnym výkonom 24 kW, záleží iba na 
tom, či je vybavený iba káblom CCS, alebo aj CHAdeMO. V 

praxi to znamená, že podľa typu elektromobilu doká-
že za hodinu nabíjania doplniť energiu na ďalších 110 
– 160 km jazdy. Prevádzka nástenného DC wallboxu 
je veľmi jednoduchá vďaka 7" plnofarebnej dotyko-

vej obrazovke s vynikajúcou čitateľnosťou za 
denného svetla. Na obrazovke sa zobrazujú 
informácie o priebehu nabíjania, o tarifách a 
umožňuje kontrolu prístupu podľa PIN kódu 

a kariet RFID. Stanica dokáže komunikovať 
pomocou priemyselného štandardizova-
ného protokolu nabíjacích staníc OCPP 

(Open Charge Point Protocol) vo verzii 1.5 a 
1.6, čo je dôležité najmä pre majiteľov a ope-
rátorov nabíjacej infraštruktúry. Stanica za-
ujme svojím kompaktným dizajnom na vnú-
torné aj vonkajšie použitie a je dostupná v 

konfi guráciách so samostatným konektorom 
CCS2, dvoma konektormi CCS2 a CHAdeMO 

a s dĺžkou kábla 3,5 alebo 7 metrov. Zapojenie 
pre AC vstupný výkon je trojfázové 3P + N + PE 

pri napätí 400 V AC a maximálnom menovitom prúde na vstu-
pe 40 A. Meranie elektrickej energie je zabezpečené vlastnou 
technológiou stanice. Dostupná je aj mobilná verzia nabíjačky, 
ktorá je špeciálne určená pre autodielne.                       
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a potrebujete si vozidlo dobiť, je pre vás AC 
nabíjanie veľmi pomalé. Tu nastupuje tech-
nológia strednovýkonových DC nabíjačiek, 
ktoré môžeme nájsť aj v ponuke ABB. Pod 
označením Terra DC wallbox je k dispozícii 
nabíjačka s výkonom 24 kW. Dopĺňa úspešný 
rad DC staníc Terra s výkonom 50 kW, 
ako aj rad nových vysokorýchlost-
ných nabíjačiek Terra HP s výko-
nom od 175 kW. Nabíjacie stanice 
Terra DC wallbox sa uplatnia na 
miestach, kde je predpoklad, že 
tam vozidlo strávi 1 až 3 hodiny, 
teda v nákupných strediskách, pri 
reštauráciách, športoviskách, wellness 
centrách a podobne. Ich nasadenie na 
takýchto miestach má veľký význam mi-
nimálne ako doplnok AC nabíjacích staníc. 
Hoci tie umožňujú výkon nabíjania zväčša 
11 alebo 22 kW, zatiaľ nie je veľa modelov 
elektromobilov, ktoré dokážu tento výkon 
využiť. DC wallbox dokáže nabíjať všetky elek-

praxi to znamená, že podľa typu elektromobilu doká-
že za hodinu nabíjania doplniť energiu na ďalších 110 
– 160 km jazdy. Prevádzka nástenného DC wallboxu 
je veľmi jednoduchá vďaka 7" plnofarebnej dotyko-

vej obrazovke s vynikajúcou čitateľnosťou za 
denného svetla. Na obrazovke sa zobrazujú 
informácie o priebehu nabíjania, o tarifách a 
umožňuje kontrolu prístupu podľa PIN kódu 

a kariet RFID. Stanica dokáže komunikovať 
pomocou priemyselného štandardizova-
ného protokolu nabíjacích staníc OCPP 

(Open Charge Point Protocol) vo verzii 1.5 a 
1.6, čo je dôležité najmä pre majiteľov a ope-
rátorov nabíjacej infraštruktúry. Stanica za-
ujme svojím kompaktným dizajnom na vnú-
torné aj vonkajšie použitie a je dostupná v 

konfi guráciách so samostatným konektorom 
CCS2, dvoma konektormi CCS2 a CHAdeMO 

a s dĺžkou kábla 3,5 alebo 7 metrov. Zapojenie 
pre AC vstupný výkon je trojfázové 3P + N + PE 

pri napätí 400 V AC a maximálnom menovitom prúde na vstu-
pe 40 A. Meranie elektrickej energie je zabezpečené vlastnou 

 Terra DC 
Wallbox
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ELEKTROMOBILY TREBA NABÍJAŤ

Ich predaj rastie, aj keď automobilový trh pre koronakrízu 
upadá, a na cestách už zďaleka nie sú ojedinelé. Slovensko 

v tomto ukazovateli nie je výnimka. Podľa údajov ministerstva 
hospodárstva tu k 30. novembru 2020 jazdilo 2868 elektro-
mobilov a plug-in hybridov, o 977 viac ako ku koncu roka 
2019. Predaj áut čisto na batérie pritom prekonal celoročné 
čísla z minulosti už pred koncom tretieho štvrťroka.

S nástupom e-mobility ide ruka v ruke potreba nabíjacej 
infraštruktúry. Doterajšie skúsenosti z krajín, kde sú s čistou 

dopravou najďalej, ukazujú, že vodiči svoje elektromobily na-
pájajú novou energiou zo štyroch pätín doma alebo v práci. 
Nabíjačky pritom môžu zásadným spôsobom premeniť ener-
getickú bilanciu objektu alebo areálu, v ktorom sa nachádzajú 
alebo ku ktorému sú pripojené. „S nárastom počtu nabíjacích 
staníc bude stále viac nevyhnutný komplexný riadiaci systém, 
ktorý predíde preťaženiu lokálnej energetickej siete, prekro-
čeniu limitu prípojky a zároveň umožní efektívny výkon nabí-
jania,“ hovorí Jan Sommer zo spoločnosti Unicorn, ktorá vy-
tvára produkty s názvom ChargeUp na správu a spoplatnenie 
nabíjacích staníc.

Ak staviteľ alebo prevádzkovateľ akéhokoľvek objektu 
stojí pred úlohou zaistiť nabíjaciu infraštruktúru, čím 
by mal začať? 

Určite otázkou, koľko elektromobilov bude potrebné nabíjať, 
kedy a akým spôsobom. Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré parkujú 
celú noc alebo niekoľko hodín cez deň, postačia pomalšie, 
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T Európa sa rozhodla znížiť emisie v doprave 
a hlavným prostriedkom majú byť 
elektromobily. Vlani, t. j. v roku 2020, začal 
pre automobilky platiť prísny emisný limit 
v priemere 95 gramov CO2 na kilometer, 
čo vedie k nástupu áut na elektrický pohon.

INTELIGENTNE
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no výrazne lacnejšie striedavé AC nabíjačky. No ak ide o autá, 
ktoré majú na nabitie pár desiatok minút a potom musia opäť 
vyraziť na cesty, vyžaduje to rýchle nabíjanie výkonnými jedno-
smernými DC zariadeniami. Oba varianty potom predstavujú 
úplne iné nároky na prívod elektrickej energie. Z toho dôvodu 
je najlepšie riešenie ich kombinácia.

Na akých úrovniach sú dnes výkony štandardne 
používaných nabíjacích staníc?

Nabíjanie striedavým prúdom sa pohybuje od štandardnej 
zásuvky a nabíjanie cez palubnú nabíjačku až po AC wallboxy 
typicky s výkonom 22 kW. Jednosmerné DC nabíjanie s vyšším 
výkonom ako 50 kW dáva zmysel v zastrešených objektoch v 
prípade, že sa používa na tranzitné nabíjanie niekde pri hlav-
ných komunikáciách.

Keď si ujasníme parametre, ktoré má nabíjacia 
infraštruktúra spĺňať, aký bude ďalší krok?

Následne treba preveriť kapacitu prípojky budovy, a pokiaľ 
nestačí, je potrebné kontaktovať distribútora energie, či a za 
koľko ju možno zvýšiť. Nasledovať by malo výberové konanie 
na dodávku nabíjacej infraštruktúry, ktoré má dve časti. V pr-
vej ide o prípravu potrebných rozvodov v objekte, prípadne 
na priľahlom parkovisku. Jednoducho povedané, pre AC na-
bíjačku je potrebná trojfázová zásuvka, do ktorej sa zapájajú 
veľké stroje. DC nabíjačka už vyžaduje špeciálny silový prívod. 
V rámci druhej časti potom treba nájsť fi rmu, ktorá ponúka 
komplexné služby elektromobility. Táto fi rma dodá nabíjacie 
stanice, nainštaluje ich a bude ich servisovať, takisto dokáže 
zabezpečiť softvérovú službu na správu nabíjacej infraštruktú-
ry a možnosť spoplatnenia pre verejnosť. Od januára takúto 
komplexnú službu ponúka aj riešenie ChargeUp od spoločnosti 
Unicorn.

Čo je potrebné na  prevádzku nabíjacej 
infraštruktúry?

Pokiaľ je zapojená do existujúcej elektrickej siete objektu, naj-
mä väčšie budovy už dnes majú systém, ktorý ich energetiku 
centrálne riadi. V tom prípade musíme zabezpečiť aj modul 
na riadenie nabíjacích staníc. Komplexné energetické systémy 
priebežne vyhodnocujú stav v sieti a zostávajúcu voľnú kapa-
citu. O nej potom dostáva informácie riadiaci modul pre elek-
tromobilitu a rozdeľuje ju aktuálne medzi nabíjacie stanice. Iná 
situácia nastáva, pokiaľ má nabíjacia infraštruktúra samostatnú 
prípojku, čo už dnes volia niektorí developeri. Potom je jasné, 
že na nabíjanie je k dispozícii kapacita napríklad 100 kW. Riadia-
ci systém pre elektromobilitu teda pracuje s konštantou, ktorú 
rozdeľuje medzi nabíjacie stanice podľa ich vyťaženia.

Existuje aj riešenie bez riadiaceho systému?

Vždy je potrebné neprekročiť kapacitu prípojky a zabrániť vý-
padkom vo vnútornej sieti objektu. Zostáva variant, že sa limity 
výkonu fyzicky nastavia priamo na nabíjacích staniciach. Je to 
však dosť neefektívne, pretože aj keď sa bude nabíjať iba jeden 
elektromobil, stále bude mať k dispozícii ten istý zlomok výko-
nu, ako keby boli obsadené všetky stanice. 

Do akej miery sa dá nastaviť výkonová preferencia pre 
jednotlivé nabíjacie miesta?

Priebežné rozdeľovanie dostupného výkonu robí algoritmus, 
ktorý danú hodnotu môže jednoducho aritmeticky rozdeliť 
alebo zohľadní vážený priemer výkonu, aby neobmedzoval na 
rovnakú úroveň AC a aj omnoho výkonnejšie DC nabíjanie. Ale 
dá sa použiť aj ľubovoľne komplexné pravidlo, ktoré napríklad 
povie: táto stanica bude vždy dostávať toľko energie, koľko sa 
dá. Nastavenie sa však robí na objednávku, v súčasnosti sa to 
nepovažuje za bežne dostupné riešenie.



O Unicorne

Unicorn je renomovaná európska spoločnosť poskytujúca tie najväčšie in-
formačné systémy a riešenia z oblasti informačných technológií. Dlhodobo 
sa sústreďujeme na vysokú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu priná-
šanú našim zákazníkom. Pôsobíme na trhu už od roku 1990 a za ten čas 
sme vytvorili množstvo špičkových a rozsiahlych riešení, ktoré sú rozšírené a 
používané medzi tými najvýznamnejšími podnikmi z rôznych odvetví. Sme 
zároveň prevádzkovatelia internetovej služby Plus4U, v ktorej ponúkame ši-
roké portfólio služieb založených na robustných softvérových riešeniach pre 
malé a stredné podniky a hlavne pre ľudí. Naším cieľom je vzdelávať ľudí a 
takisto spoločnosť. Preto sme v roku 2007 založili Unicorn University, ktorá 
zároveň prevádzkuje Unicorn Top Gun Academy - komplexný vzdelávací 
systém pre našich spolupracovníkov, teda pre všetkých z nás.



Rok 2020 napriek komplikáciám s 
koronakrízou zaznamenal veľký 

rozmach elektrifi kovaných vozidiel, 
či už ide o elektromobily (BEV), alebo 
plug-in hybridy (PHEV). Na trh prišlo 
množstvo nových modelov, niektoré už 
v druhej generácii, preto je zaujímavé 
pozrieť sa na to, ako sa vyvíjajú trendy 
v nabíjaní týchto vozidiel. 

Prvé elektromobily takzvanej tretej 
vlny elektromobility prichádzali na trh 
v rokoch 2010 – 2012. O jej štart sa 
postarala automobilka Tesla, ktorá 
svoj prvý elektromobil Roadster uvied-
la na trh už v roku 2008 a v roku 2012 
Modelom S ukázala, že elektromobil 
môže byť rovnako použiteľné auto ako 
tie so spaľovacími motormi. Medzitým 
prišli na trh prvé generácie modelov 
Nissan Leaf a Renault Zoe. Keďže v 
čase nástupu týchto vozidiel nabíjacia 
infraštruktúra prakticky neexistovala, 
museli výrobcovia túto problematiku 
nejako riešiť. Tesla išla svojou cestou 
(a s malými obmenami ňou ide dote-
raz), budovala vlastné rýchlonabíjačky 
typu supercharger, na ktorých však iný 
elektromobil nenabijete. Teslu preto v 
ďalšom prehľade trocha vynecháme. 

S príchodom novších elektromobilov 
sa, samozrejme, zvyšovala aj kapacita 
batérií a čas potrebný na ich nabitie 

sa predlžoval. Preto bola veľká väčši-
na elektromobilov vybavená DC nabí-
janím, ktoré zabezpečí zväčša nabitie 
do 80 % kapacity v priebehu 25 – 35 
minút. Jedno z úskalí však je v tom, že 
väčšina bežných nabíjaní elektromobi-
lov prebieha práve AC nabíjaním, či už 
doma, alebo na verejných nabíjacích 
stojanoch. Je to lacnejšie a šetrnejšie 
k batérii. Žiaľ, v tomto výrobcovia začali 
zaostávať a výkon AC nabíjačiek často 
nezohľadňuje kapacitu batérie. Para-
doxne často nie je ani tak problémom 
v samotnom výkone, ale v možnosti 
využívania viac ako jednej fázy. Vez-
meme si za príklad hoci Nissan Leaf 
2. generácie so 40 kWh batériou. Ten 
je vybavený jednofázovou nabíjačkou. 
Na to, aby ste dokázali nabíjať plným 
výkonom 6,6 kW, teda potrebujete jed-
nofázový prívod s istením 29 A. Pokiaľ 
máte k dispozícii obvyklejších 16 A, bu-
dete nabíjať maximálnym výkonom 3,7 
kW. Plným výkonom tak batériu doma 
nabijete za 6,5 hodiny, no ak máte k 
dispozícii iba slabší prívod, bude to tr-
vať 11,5 hodiny. To sú však stále ešte 
relatívne akceptovateľné časy. Horšie 
je, že s takouto výbavou prišli na trh aj 
niektoré z modelov s veľkou kapacitou 
batérie. Ako príklad tu môže poslúžiť 
Jaguar i-Pace, ktorý je napriek 90 kWh 

batérii vybavený iba jednofázovým AC 
nabíjaním s výkonom 7,4 kW. Aj pri 
plnom výkone budete batériu nabíjať 
13,5 hodiny a v prípade 16 A prívodu 
v podstate neakceptovateľných 27 
hodín. V prípade DC nabíjania však 
umožní výkon 100 kW. Na porovnanie, 
Audi e-tron 55 Quatro s 95 kWh baté-
riou má v základnej výbave trojfázovú 
11 kW nabíjačku. To znamená, že aj pri 
16 A trojfázovom prívode ho nabijete 
za 9 hodín a 15 minút. Možno si však 
objednať aj voliteľnú 22 kW nabíjačku, 
ktorou nabíjanie trvá iba 4 hodiny a 45 
minút. 

Pri prvej generácii boli majiteľmi 
elektromobilov predovšetkým rôzni 
nadšenci, ktorí radi skúšajú nové tech-
nológie, a tak dokážu výrobcom tolero-
vať malý dojazd, pomalé nabíjanie, sla-
bé kúrenie a podobné veci. Čoraz viac 
si však elektromobily kupujú aj bežní 
používatelia, ktorí ich považujú (a prá-
vom) za bežný dopravný prostriedok a 
očakávajú od nich použiteľnosť, na akú 
sú zvyknutí pri bežných spaľovacích 
autách. Preto sa výrobcovia tento pou-
žívateľský zážitok snažia dodať. Hlavne 
preto sa pri nových elektromobiloch 
stretávame s výkonnejším DC nabíja-
ním v rozmedzí 60 – 150 kW. Pochopi-
teľne, týmto smerom idú aj výrobcovia 
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a prevádzkovatelia infraštruktúry, ktorí 
dnes ponúkajú rýchlonabíjačky s vý-
konom až 175 kW. Predzvesťou novej 
generácie elektromobilov je tohoroč-
ná dlho očakávaná novinka Porsche 
Taycan. Ten na rozdiel od doterajších 
elektromobilov, ktoré používajú 400 V 
elektrický systém, prichádza s novým 
800 V systémom. Vďaka zvýšenému 
napätiu umožňujú takzvané ultrarýchle 
nabíjačky nabíjať výkonom až 350 kW. 
Porsche Taycan je tak prvý elektromo-
bil, ktorý dokáže novú generáciu nabí-
jačiek využiť, pričom umožňuje nabíja-
nie výkonom až 270 kW. Nepísaným 
štandardom sa tak stáva že do 80 % 
kapacity by ste mali na rýchlonabíjačke 
každé vozidlo dobiť do 30 minút. 

Pozitívny trend pri nových mode-
loch je aj to, že výrobcovia začínajú 
buď v základe, alebo ako opciu ponú-
kať trojfázové 11 kW nabíjačky, ktoré 
podstatnou mierou zvýšia využiteľnosť 
elektromobilov. Trojfázové nabíjačky 
sú navyše výhodnejšie aj z hľadiska 
zaťaženia prenosovej sústavy, keďže 
zbytočne nepreťažujú odber iba z jed-
nej fázy. Výrobcovia nabíjačiek prichá-
dzajú ešte s jedným trendom práve 
vzhľadom na pomalé AC nabíjačky vo 
vozidlách. Sú nimi strednovýkonové DC 
nabíjačky s výkonom 22 – 30 kW, ktoré 
sú cenovo zaujímavé aj pre prevádzko-
vateľov väčších flotíl elektromobilov a 
dokážu ich nabíjať podstatne rýchlej-
šie ako vstavaná AC nabíjačka. 

Okrem elektromobilov sa v posled-
ných 4-5 rokoch začala intenzívnejšie 
rozvíjať aj kategória plug-in hybridov. 
Ide o vozidlá s kombináciou spaľova-
cieho benzínového alebo dieselového 
motora s elektromotorom, ktoré umož-
ňujú dobíjanie batérie z vonkajšieho 
zdroja. Hybridný systém uviedla do 
používania Toyota už pred 23 rokmi. 
Jeho skombinovanie s väčšou batériou 
umožňujúcou elektrickú jazdu niekoľko 
desiatok kilometrov bolo iba otázkou 
času. Hlavná myšlienka plug-in hybridu 
je umožniť bežné denné dochádzanie 
do zamestnania v čisto elektrickom 
režime a pri dlhších jazdách umožniť 
jazdu bez závislosti od nabíjania v hyb-
ridnom režime. Staršie plug-in hybridy 

boli preto vybavené batériami s kapa-
citou okolo 8 – 10 kWh, ktoré poskyto-
vali dojazd 25 – 35 km, a nabíjaním s 
výkonom 3,3 – 3,7 kW, umožňujúcim 
nabiť batériu za 2,5 – 3,5 hodiny. Zo 
začiatku to, samozrejme, tak ako pri 
prvých elektromobiloch stačilo a pou-
žívatelia sa uspokojili s nabíjaním iba 
cez noc. V súčasnom uponáhľanom 
svete sa však všetko mení a to, čo bolo 
dobré včera, dnes už nestačí. Najnov-
šia generácia plug-in hybridov preto 
ponúka väčšie kapacity batérií. Štan-
dardom sa stáva elektrický dojazd na 
úrovni 50 – 100 km. Používatelia pre-
to menia svoje návyky a chcú využívať 
elektrický pohon čo najčastejšie, nie-
len jednorazovo po nočnom nabíjaní, 
ale aj na dlhších cestách. Žiaľ, často sa 
opakuje situácia známa z elektromobi-
lov. Výrobca napriek väčšej batérii pod-
cení nabíjanie a nainštaluje najslabšiu 
AC nabíjačku s výkonom 3,3 alebo 3,7 
kW. Ľady sa však začínajú hýbať aj v 
tejto oblasti a prvý na tento trend zare-
agoval Mercedes svojimi novými plug-
in hybridmi v radoch A, B, GLA a GLE. 
Tie majú nainštalované dvojfázové AC 
nabíjanie s výkonom 7,4 kW a navyše 
sú vybavené DC nabíjaním s výkonom 
24 – 60 kW podľa modelu. To umož-
ňuje nabitie batérie za 20 – 30 minút, 
takže aj pri dlhších cestách sa oplatí 
zastaviť na rýchlonabíjačke a získať tak 

ďalších 60 – 90 km. Dá sa očakávať, 
že tento trend budú nasledovať aj ďalší 
výrobcovia. 

Ako vidieť, technológie elektrických 
áut sa stále vyvíjajú. Jednoznačný 
trend v elektromobiloch, ale aj plug-in 
hybridoch je predlžovanie elektrického 
dojazdu a zvyšovanie rýchlosti nabíja-
nia. Veľa sa už nahovorilo o bezdrôto-
vom nabíjaní. Zavedenie tejto techno-
lógie je však otázne vzhľadom na to, 
že vyžaduje nielen vybavenie auta, ale 
aj budovanie infraštruktúry. Napriek 
tomu, že na systéme pracuje už nie-
koľko rokov viacero firiem, stále chýba 
štandardizácia a bez nej to nepôjde. 
Ďalší z trendov je technické dorieše-
nie autorizácie nabíjania. V súčasnosti 
majiteľ elektromobilu vo vrecku nosí 
karty RFID niekoľkých operátorov ale-
bo mobilné aplikácie, ktorými spúšťa 
nabíjanie a jeho tarifikáciu. Pracuje sa 
však na tom, že operátori budú prepo-
jení pomocou roamingu, či už vnútro-
štátneho, alebo medzinárodného, a 
vozidlá sa budú automaticky autorizo-
vať pripojením kábla. Zavedenie tejto 
technológie vo svojom modeli Taycan 
už oznámila automobilka Porsche a 
postupne sa pridávajú ďalší. Podobnú 
technológiu používa aj Tesla na svojich 
superchargeroch. 
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Každý, kto vo svojom vozidlovom 
parku používa elektromobily, pot-

rebuje predchádzajúce posúdenie rizi-
ka pre používateľa, čomu musí prispô-
sobiť pokyny pre vodičov. Nasledujúce 
riadky sú venované tomu, čo musia 
manažéri vozidlových parkov v súvis-
losti s elektromobilitou vedieť a čomu 
majú prispôsobovať školenie vodičov. 
Zamestnanci (vodiči), ktorí prevádzku-
jú elektromobily, musia byť chránení, a 
preto je dôležité, aby manažéri vozid-
lového parku prijali dôležité opatrenia. 
Treba rozlišovať medzi bezpečnosťou 
na cestách (technická spôsobilosť vo-
zidla) a bezpečnosťou prevádzky. 

AKTUALIZÁCIA POSÚDENIA 
RIZIKA
V súvislosti so zavádzaním elektromo-
bility do vozidlového parku sa objavuje 
veľa otázok. Na samom začiatku musí 
správa vozidlového parku zvoliť vhod-
né vozidlá, ktoré budú spĺňať potreby 
spoločnosti v oblasti mobility. Treba 
takisto nájsť odpovede na otázky týka-

júce sa dojazdu vhodných elektromo-
bilov. Veľmi dôležité sú aj otázky týka-
júce sa nabíjania, pretože to zohráva 
rozhodujúcu úlohu z hľadiska dojazdu 
a v neposlednom rade aj doby nabíja-
nia. S tým úzko súvisia aj ďalšie otáz-
ky, ktoré sa týkajú vyjasnenia si po-
žiadaviek na nabíjaciu infraštruktúru 
vo vlastných priestoroch spoločnosti, 
prípadne wallboxov pri domácom nabí-
janí u zamestnanca. 

A práve tu sa v mnohých prípadoch 
končia otázky, pričom veľmi zásadné 
veci sa prehliadajú. Používanie elek-
tromobilov vo vozidlovom parku vyža-
duje preskúmanie predchádzajúceho 
posúdenia rizika a na základe toho 
úpravu inštruktáže vodičov, ktorí ich 
budú používať. Pravda, elektromobili-
ta nie je nič iné ako jazdenie autom s 
iným typom pohonu a zatiaľ neexistujú 
ustanovenia, ktoré výslovne vyžadujú, 
aby sa používatelia elektromobilov in-
štruovali inak, ako je to pri klasických 
vozidlách so spaľovacím motorom. 
Preto treba najskôr uplatniť všeobec-
ne platné ustanovenia zákona a vyh-

lášok o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a s tým súvisiace ďalšie pred-
pisy a vyhlášky. Výsledky posúdenia 
rizika potom prechádzajú do samotnej 
inštruktáže vodiča.

V konečnom dôsledku to znamená, 
že ak došlo k zmene prevádzkových 
podmienok, treba skontrolovať a upraviť 
posúdenia rizík. V tejto súvislosti ide o 
aktualizáciu posúdenia rizika vzhľadom 
na nové riziko „elektromobility“. V prvom 
kroku sa určí, či existujú „nové“ alebo 
konkrétne riziká pri používaní elektromo-
bilov, ktoré sú odlišné od rizík pri použí-
vaní vozidiel so spaľovacím motorom. 

AKÉ SÚ NIEKTORÉ NOVÉ 
RIZIKÁ?

 Vďaka tichému elektrickému pohonu 
nedochádza ani k varovnému hluku 
motora, treba pamätať najmä na ma-
ximálne rýchlosti a rýchlostné limity.

 Správanie vozidla pri jazde môže byť 
ovplyvnené značnou hmotnosťou baté-
rií, ktoré sú inštalované pod podlahou. 

ŠPECIFIKÁ VYUŽÍVANIA 
ELEKTRIFIKOVANÝCH ÁUT 

VO FIREMNOM PROSTREDÍ
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Preto možno najmä v zime očakávať 
„prekvapivé“ správanie vozidiel. 

 Správanie vozidla pri jazde môže byť 
ovplyvnené zvláštnosťami priameho 
prenosu elektromotora na hnaciu 
nápravu, prinajmenšom v prípade 
vozidiel s čisto elektrickým pohonom. 
Väčšina elektromobilov je vybavená 
tlačidlom Eco, pri ktorého stlačení sa 
spotrebúva podstatne menej energie. 
Po jeho stlačení elektrické vozidlo 
okamžite spomalí, akoby ste zabrzdili. 
Nezapnú sa však nijaké brzdové svet-
lá, ktoré by varovali vodiča idúceho za 
vami, že vozidlo spomaľuje. Opačný 
efekt nastane, ak opäť vypnete eko-
logický režim: elektromobil na chvíľu 
zrýchli. Mali by ste mať dostatočný od-
stup od vpredu idúceho vozidla alebo 
chodca na parkovisku.

 Ochrana pred úrazom elektrickým 
prúdom: Napätie v elektromobiloch 
v rozsahu osobných automobilov je v 
súčasnosti až 800 voltov. Zabudova-
né vysokonapäťové komponenty však 
za bežných podmienok v sériových 
vozidlách nepredstavujú žiadne elek-
trické riziko. Z dôvodu súvisiaceho 
rizika úrazu elektrickým prúdom sa po-
užívateľ vozidla nesmie nikdy dotýkať 
oranžových káblov systému vysokého 
napätia.

 Nehody na ceste môžu byť riskantné: 
Prvá povinnosť je informovať políciu 
a pracovníkov záchranných zložiek, 
že ide o vozidlo vybavené elektrickým 
trakčným pohonom. Vzhľadom na 

to, že v súčasnosti najviac používaný 
zásobník elektrickej energie na báze 
Li-ion obsahuje materiály s vysoko 
horľavými elektrolytmi, treba sa vyva-
rovať kontaktu s odkrytými časťami 
batérie.

 Aby sa predišlo úrazu elektrickým 
prúdom, mali by sa používať iba tes-
tované nabíjacie káble. Tie musia byť 
pred nabíjaním podrobené vizuálnej 
kontrole.

 Nápomocné nálepky so šípkami napr. 
na oknách, ktoré označujú prítomnosť 
záchranných kariet, musia byť vždy vi-
diteľné (nesmú sa zakrývať).

 Pri vozidlách s poškodeným akumulá-
torom by ste si mali zvoliť vhodné mies-
to na uskladnenie pre možný požiar.

 V prípade požiaru by mali byť lítiovo-
iónové akumulátory hasené iba pomo-
cou ochrany dýchacích ciest veľkým 
množstvom vody alebo špeciálnou pe-
nou, pokiaľ výrobca neurčí inak.

 Nabíjacia stanica a nabíjací kábel by 
nemali byť viditeľne poškodené a v 
konektoroch nesmie byť dažďová 
voda. Ak sú elektrické adaptéry ho-
rúce alebo sa nabíjacie káble počas 
nabíjania veľmi zahrejú, znamená 
to poruchu a nabíjanie by sa malo 
prerušiť.

    Pri používaní elektrických vozidiel 
musia správcovia vozidlového parku 
zabezpečiť, aby nabíjacie káble a elek-
trické adaptéry, ako pohyblivé pracov-

né prostriedky, kontrolovali elektrikári 
kvalifikovaní z hľadiska bezpečnosti 
prevádzky, bezpečnosti práce a bez-
pečnosti cestnej premávky (základ 
skúšky ECE R 100). Ako technický laik 
je používateľ elektromobilu schopný 
iba vizuálne skontrolovať prípadné 
chyby nabíjacích káblov.

Tak ako sa bude elektromobilita 
ďalej vyvíjať, budú sa objavovať ďal-
šie nové riziká, na ktoré bude treba 
urýchlene reagovať nielen pri tvorbe 
novej legislatívy, ale aj pri ďalších ško-
leniach.

ZÁVER
Je zrejmé, že zdroje nebezpečenstva 
sa budú líšiť v závislosti od typu vo-
zidla. Práca s elektromobilom si vy-
žaduje iné základné vedomosti ako 
naloženie, parkovanie a odpojenie 
návesu nákladného vozidla. Preto 
musia pokyny pre vodičov vychádzať z 
individuálneho posúdenia rizika vo vo-
zidlovom parku. Manažéri flotily musia 
pri prideľovaní osobitných pokynov pre 
vodičov pamätať na tieto odlišnosti. 
Zamestnanec v teréne s vlastným slu-
žobným vozidlom nemusí mať rovnaké 
vedomosti ako vodič logistickej spoloč-
nosti. Namiesto toho by mal dostávať 
pokyny zamerané na vozidlo. 

»  JÁN KRNÁČ
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NA PLNÝ PRÚD
Na pole elektromobility vstúpil Volkswa-

gen už v roku 2013 prvým veľkosériovo 
vyrábaným elektromobilom celého koncer-
nu, ktorým sa stal elektrický e-up!. Ten sa 
vyrába v Bratislave naďalej a na jeseň roku 
2019 prešiel technickou modernizáciou. 
Pokrok v konštrukcii lítiovo-iónových batérií, 
dosiahnutý v uplynulých rokoch, umožnil pri 
zachovaní rozmerov batérie zvýšenie kapa-
city približne na dvojnásobok – na 32,3 kWh 
(využiteľné). Vďaka tomu dojazd podľa novej 
metodiky WLTP vzrástol na 260 km.

V roku 2014 sa začal vyrábať druhý elek-
trický model značky e-Golf. Jeho výroba bola 
defi nitívne skončená v decembri minulého 
roka na získanie dodatočných výrobných ka-
pacít závodu v Drážďanoch pre nové modely 
radu ID. Aj e-Golf bol medzičasom technic-
ky zmodernizovaný, pričom dostal elektromotor s vyšším vý-
konom a batériu s kapacitou zväčšenou o 50 % na 35,8 kWh. 
Dojazd je podľa novej metodiky WLTP 230 km. Modely e-up! 
a e-Golf boli odvodené od súrodencov so spaľovacím moto-
rom v snahe výrobcu poskytnúť zákazníkom ďalšiu alternatívu 
k automobilom poháňanými fosílnymi palivami (benzín, nafta, 
zemný plyn). Preto ich elektrický pohon predstavoval určitý 
kompromis z hľadiska výkonnosti, kapacity batérie, a teda i do-
jazdu, ako aj využitia priestoru.     Nová generácia elektrických 
modelov Volkswagen radu ID prichádza práve s riešeniami, 
ktoré odstraňujú zmieňované problémy. 

Modelový program radu ID., ktorý má predstavovať plno-
hodnotnú alternatívu k automobilom so spaľovacími motormi, 
využíva novú modulárnu platformu na elektrický pohon MEB. 

Tá umožňuje v rámci celého koncernu efektívne 
konštruovať celú plejádu modelov s rozličným 
dizajnom, typom karosérie a úžitkovými vlast-
nosťami, preto sa medzičasom touto cestou 
vydávajú aj ďalší veľkí automobiloví výrobco-
via. Základom stavebnice MEB je lítiovo-iónová 
akumulátorová batéria v tvare plochého hra-
nola so šírkou 145 cm a výškou 14 cm, uložená 
v podlahe karosérie medzi nápravami. Batéria 
v ochrannej skrini s integrovaným systémom 
tepelného manažmentu obsahuje články zdru-
žené v moduloch, uložených pozdĺžne v dvoch 
radoch. Kapacitu batérie určuje počet osa-
dených modulov. Ďalší komponent je modul 
viacprvkovej zadnej nápravy s elektromotorom 
a jednostupňovým redukčným prevodom. Per-
manentne budený synchrónny elektromotor na 
striedavý prúd sa vyznačuje vysokou účinnos-
ťou nad 90 percent. Elektromotor je kompaktný 

a relatívne ľahký: má hmotnosť menej ako 90 kilogramov vrá-
tane prevodov a výkonovej elektroniky, s ktorými tvorí jeden 
blok. Výkonová elektronika mení jednosmerný prúd batérie na 
striedavý, poháňajúci elektromotor, a zabezpečuje reguláciu 
jeho výkonu. Platforma MEB umožňuje aj konštrukciu s po-
honom všetkých kolies – v takomto prípade je na pomocnom 
ráme prednej nápravy typu McPherson namontovaný modul 
druhého elektromotora. Súčasťou modulárnej stavebnice je 
aj integrovaná nabíjačka, ktorá je namontovaná pod prednou 
kapotou. Táto nabíjačka s voliteľným výkonom umožňuje na-
bíjanie striedavým prúdom z domácej zásuvky, wallboxu alebo 
verejných nabíjacích stojanov. Pomocou kombinovaného eu-
rópskeho konektora CCS umožňuje batériu aj priamo nabíjať 
jednosmerným prúdom z verejnej rýchlobnabíjacej stanice – 

Aj keď koncern 
Volkswagen, ako najväčší 

automobilový výrobca 
na svete, dosiaľ nepatril 

k ikonám elektrickej 
mobility, veľké úsilie 

a gigantické prostriedky 
vynaložené na presadenie 

tohto staronového 
druhu pohonu začínajú 

postupne prinášať 
výsledky. 
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podľa modelu až s výkonom 125 kW, čím sa dá v ideálnom prí-
pade na diaľnici za pol hodiny „natankovať“ elektrická energia 
na 350 km jazdy. Elektronická regulácia má zásadný vplyv na 
efektivitu elektrického pohonu, ku ktorej prispieva rekuperácia. 
Pri spomaľovaní alebo brzdení elektromotor pracuje ako ge-
nerátor a dobíja batériu.

Prvý sériový model na báze stavebnice MEB je Volkswagen 
ID.3, ktorý sa začal predávať v lete minulého roka. S päťdve-
rovou karosériou dlhou 4,26 m a batožinovým priestorom so 
základným objemom 385 litrov je to typický kompaktný au-
tomobil. Na spustenie predaja v minulom roku Volkswagen 
pripravil uvádzaciu sériu ID.3 1ST, limitovanú na 27 000 kusov 
pre zákazníkov, ktorí si vozidlo rezervovali v rámci predpredaja 
( jej recenziu si môžete prečítať v časti Testy automobilov). Po 
jej vypredaní sa ID.3 predáva na európskych trhoch v dvoch 
modelových verziách ID.3 Pro Performance a ID.3 Pro S, ktoré 
sa líšia kapacitou batérie. ID.3 Pro Performance má využiteľnú 
kapacitu batérie 58 kWh, ktorá umožňuje dojazd do 426 km 
(WLTP). Elektromotor má výkon 150 kW (204 k) a maximálny 
krútiaci moment 310 Nm. Automobilu udeľuje zrýchlenie z 0 
na 100 km/h za 7,3 sekundy, priemerná spotreba elektrickej 
energie podľa WLTP je medzi 16,9 a 15,4 kWh na 100 km. Maxi-
málna rýchlosť je kvôli efektívnemu využívaniu energie obme-
dzená na 160 km/h.

Zákazníci majú na výber sedem fi xných konfi gurácií vybave-
nia, združujúcich najžiadanejšie prvky v paketoch. Šesť verzií 
– Life, Style, Business, Family, Tech a Max – z technickej stránky 
vychádza z modelu ID.3 Pro Performance, siedma verzia ID.3 
Tour z ID.3 Pro S a vďaka kapacite batérie 77 kWh má dojazd 
až 550 km (WLTP). Táto koncepcia predaja v období nábehu 
znižuje nároky na logistiku výroby. Prehľadná ponuka umož-
ňuje zákazníkovi v prípade záujmu nakonfi gurovať si vozidlo 
online niekoľkými kliknutiami myši. Vďaka tomu môže závod 
Zwickau, ktorý je špecializovanou výrobnou základňou pre 
elektrické modely koncernu Volkswagen na báze MEB v Eu-
rópe, automobily vyrábať veľmi rýchlo a dodávať ich zákazní-
kom v krátkom čase.

Kým ID.3 je určený najmä na európsky trh, väčší ID.4 je sku-
točný globálny elektrický model. Bude sa vyrábať v piatich zá-

vodoch na troch kontinentoch. Sériová vý-
roba beží v závode Zwickau pre Európu a v 
čínskych závodoch Anting a Foshan 

pre tamojší trh. V roku 

2022 sa začne ID.4 vyrábať aj v závode Chattanooga (USA) pre 
severoamerický trh a v závode Emden v Nemecku pre európ-
sky trh.

Kompaktné SUV s elektrickým pohonom má dĺžku 4,58 met-
ra a batožinový priestor so základným objemom 543 litrov 
(maximálny až 1575 litrov). Zväčšená svetlá výška 21 cm umož-
ňuje jazdu aj po nespevnených cestách. Prvá verzia ID.4 Pro 
Performance má batériu s kapacitou 77 kWh (netto), ktorá po-
stačuje na dojazd asi 520 km (WLTP). Elektromotor má rovnaký 
výkon 150 kW (204 k) a maximálny krútiaci moment 310 Nm ako 
v ID.3 a takisto poháňa zadné kolesá. ID.4 akceleruje z 0 na 100 
km/h za 8,5 sekundy, maximálna rýchlosť je limitovaná na 160 
km/h. Na Slovensku sa ID.4 začal predávať koncom novembra 
minulého roka ako uvádzací model ID.4 1ST, od začiatku roka 
2021 si zákazníci môžu objednávať aj 5 predkonfi gurovaných 
verzií ID.4, označených Life, Business, Family, Tech a Max. 

Po plnom nábehu výroby budú nasledovať ďalšie verzie ID.3 
a ID.4. Nie je tajomstvom, že v rade ID.3 to bude lacný vstup-
ný model s nižším výkonom motora 107 kW (146 k) a menšou 
kapacitou batérie – ako cenovo prístupnejšie vozidlo, určené 
hlavne na jazdenie v meste. V rade ID.4 postupne pribudnú 
jednak verzie s menšou batériou, ako aj športová verzia s dvo-
ma elektromotormi a pohonom všetkých kolies. Ďalší derivát 
bude SUV kupé, označené ID.5, ktoré debutuje koncom toh-
to roka. A značka Volkswagen Úžitkové vozidlá má v talóne 
elektrický minibus, ktorého dizajn naznačila v roku 2017 štúdia 
ID.BUZZ, mimoriadne pozitívne prijatá verejnosťou. Sériový 
model, označený doteraz nepotvrdeným číslom, sa bude od 
roku 2022 vyrábať v závode Hannover v osobnej aj dodáv-
kovej verzii (Cargo). Isté je, že rodina ID. sa bude 
ďalej rozširovať obidvoma smermi. Nadol to bude 
nástupca modelu e-up!, ktorý by mohol prísť v 
roku 2023. Rozšírenie nahor signalizujú štúdie 
ID.ROOMZ (veľké SUV) a ID. VIZZION 
(limuzína strednej triedy). Rodina 
elektrických mo- delov ID by 
mala byť kom-
pletná do roku 
2025.

ZDROJ: VOLKSWAGEN
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Elektromobilita sa v poslednom čase stáva čoraz viac dis-
kutovanou témou nielen u odborníkov, ale aj v bežnej ve-

rejnosti, u bežných používateľov dopravných prostriedkov. 
Postupne z ponúk jednotlivých značiek miznú klasické autá a 
nahrádzajú ich elektromobily, plug-in hybridy alebo hybridy. 
Elektromobily na batérie umožňujú kompaktnú konštrukciu, 
potrebujú menej súčiastok a ich interiér je vďaka tomu prie-
strannejší než pri obdobných autách so spaľovacím motorom. 
Vďaka batérii uloženej v podlahe vozidla majú elektromobily 
nižšie položené ťažisko, a tak sa karoséria menej nakláňa a 
zabezpečuje istejší prejazd zákrutami. Všetky nové vozidlá, 
ktoré aspoň čiastočne využívajú elektrickú energiu, majú niž-
šie alebo až nulové emisie. Takto by sme mohli pokračovať v 
citáciách od rôznych automobiliek.

Firma Schneider Electric prispieva k rozvoji elektromobili-
ty už od roku 2011, keď uviedla na trh prvú nabíjaciu stanicu. 
Do dnešných dní presiahol počet celosvetovo nainštalovaných 
nabíjacích staníc 150 000. Nabíjacie stanice delíme na pomalé 
a rýchle, jednosmerné a striedavé, prípadne na jednofázové 
a trojfázové. Z nášho pohľadu sú nabíjacie stanice zariadenia, 
ktoré využívajú na nabíjanie nabíjačku integrovanú priamo v 
elektromobile (využíva na nabíjanie striedavý prúd dostupný 
kdekoľvek) alebo externé jednosmerné nabíjačky, ktoré sú po-
čas nabíjania pripojené priamo na batériu elektromobilu (strie-
davý prúd zo siete je usmernený priamo v nabíjacej stanici). 

Pokiaľ ide o nabíjacie stanice na striedavý prúd, vyrábajú sa 
do maximálneho výkonu 22 kW a výkon nabíjania je ovplyvne-
ný nabíjačkou integrovanou v elektromobile, nabíjacím káb-

lom alebo nabíjacou stanicou. Jedna zo základných požiada-
viek na nabíjacie stanice je zaistenie bezpečnosti (bezpečnosti 
pre obsluhu, bezpečnosti pre elektromobil a bezpečnosti pre 
vnútornú infraštruktúru domu), ďalej riadenie výkonu a riade-
nie prístupu. To všetko zaisťujú aj nabíjacej stanice Schneider 
Electric radu EVlink a aj ďalšie komponenty z našej ponuky. 
Kľúčové nie sú len samotné nabíjacej stanice, ale celkové rie-
šenie nabíjania.

Dnes si používatelia kupujú elektromobily, ale máloktorý z 
nich sa zamýšľa nad ich úžitkovou hodnotou, ktorá je okrem 
typu auta (osobné, nákladné) daná predovšetkým veľkosťou 
batérií a výkonom motora. Väčšina elektromobilov má v mest-
skej prevádzke dojazd vyšší ako 400 km (50 kWh batéria), plug-
in hybridy okolo 80 km (12 kWh batéria). Ak sa premiestnime na 
diaľnice, môžeme vplyvom rýchlejšej jazdy (zvýšením odobera-
ného výkonu) skrátiť dojazd elektromobilu na polovicu.

Doba nabíjania závisí predovšetkým od typu nabíjania – do-
mová zásuvka (asi 15 km/h), nabíjacia stanica až 22 kW (až 
150 km/h), ale aj od veľkosti integrovanej nabíjačky v aute a 
dostupnej výkonovej rezervy v rodinnom dome (bytový dom, 
komerčná budova...). Ďalej je dôležité poznať správanie pou-
žívateľa, najdôležitejšie informácie predstavujú denný nájazd 
kilometrov a časové možnosti nabíjania elektromobilu (mož-
no nabíjať každodenne alebo týždenne?). Uvedené otázky sú 
kľúčové pre správnu voľbu riešenia nabíjania.

Celkové riešenie z pohľadu Schneider Electric predstavuje 
aj analýza miesta inštalácie, návrh riešenia a následná inšta-
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lácia nabíjacej stanice. Analýza miesta inštalácie spočíva v 
zmeraní odberovej krivky domu, budovy, obchodného centra 
a následnom návrhu vhodného riešenia podľa požadovaného 
počtu nabíjacích staníc. Niekde môže spôsobiť problém jed-
na stanica, niekde 10 a inde hoci až 100. Z pohľadu vhodných 
komponentov z ponuky Schneider Electric sa môže na me-
ranie využiť napr. elektromer s komunikáciou (rad iEM alebo 
PM) a zariadenia na logovanie ComX, ktoré umožňujú ľahkú 
inštaláciu a parametrizáciu zariadení pomocou integrova-
ného webového servera – voľba parametra na logovanie z 
prednastavených hodnôt elektromeru, zobrazenie aktuálnych 
a historických hodnôt, možnosť stiahnutia dát a ich odosiela-
nia na e-mail na ďalšie spracovanie. 

Nasleduje samotné riešenie, ktoré okrem inštalácie vhod-
nej nabíjacej stanice obsahuje aj riadenie výkonu. Pokiaľ ide 
o nabíjaciu stanicu v rodinnom dome, môžete využiť rôzne 
externé prístroje, ako je prednostné relé, časové relé, prípad-
ne spínač HDO, ktoré zabezpečia, že používateľ pri každom 
nabíjaní nemusí vypínať všetky spotrebiče v dome alebo zby-
točne zvyšovať veľkosť hlavného ističa. Uvedené riešenie je 
vhodné pre 1 – 3 nabíjacej stanice. V prípade, že ide o bytový 
dom, komerčnú alebo obchodnú budovu, budú používatelia 
riešiť inštaláciu väčšieho množstva nabíjacích staníc umiest-
nených na vonkajších alebo podzemných parkoviskách a vy-
užívaných konkrétnymi používateľmi alebo zdieľané (verejné) 
dobíjacie stanice. Aj tu má naša firma unikátne riešenie pomo-
cou systému LMS, ktorý môže byť kombinovaný pre podzem-
né parkovisko s prípojnicovým systémom Canalis. Na rozlože-
nie celkového výkonu medzi nabíjacie stanice na rozsiahlych 

parkoviskách slúži riadiaci systém LMS. Ide o unikátny systém 
na správu a riadenie nabíjania elektromobilu bez obmedzenia 
prevádzky budov (pre 2 – 1000 nabíjacích staníc). 

Tento systém komunikuje so smart nabíjacími stanicami 
po protokole OCPP1.6 a zaisťuje jednoduchú správu prístu-
pu a ovládanie nabíjacích staníc. Používateľ môže pridávať a 
odoberať karty, povoliť alebo zastaviť nabíjanie, sledovať vyu-
žitie systému pomocou integrovaného webového servera bez 
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Inštalácia nabíjacej stanice môže mať zásadný dosah na existujúcu elektrickú 
inštaláciu vplyvom zvýšenia výkonu odoberaného elektromobilom. Bez použi-
tia systému riadenia spotreby môže dôjsť k prekročeniu tarifne dohodnutých 
limitov.

OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY NABÍJACÍCH STANÍC
POČIATOČNÝ STAV

Jedno z riešení je zvýšenie tarify v mieste odberu. Tým však dôjde k zvýšeniu 
ceny za energiu a zároveň nemožno zaručiť, že v budúcnosti nebude nevy-
hnutné tarifu ďalej zvyšovať (napríklad pre rozšírenie nabíjacích staníc).

RIEŠENIE BEZ RIADENIA VÝKONU (BEZ LMS)
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v budove, pričom energiu poskytovanú na dobíjanie elektromobilu sa snažíme 
maximalizovať.
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– LMS DYNAMICKÉ RIADENIE 

Maximálny
dostupný výkon

A

Maximálna spotreba

Predplatená spotreba

kW

 

Prerušenie napájania

Spotreba
 energie
 v budove

Spotreba na 
nabíjanie
elektromobilu 

Time

B

C

Zvýšenie
predplatenej
spotreby 

Zvýšená predplatená spotreba

B

A

Spotreba 
na nabíjanie
elektromobilu

C

kW

Time

Prekročenie predplatenej 
spotreby (pokuta, ale bez 
prerušenia dodávky)

Maximálna spotreba

Maximálny
dostupný výkon

 energie
 v budove

 Spotreba



70

ELEKTROMOBILITA 2021

EVlink Electrical distribution
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Electrical distribution

Canalis busbar trunking system

A reliable, scalable and 
pluggable electrical 
distribution solution is 
provided by the Canalis 
busbar trunking system.

This solution is well adapted 
to indoor car parks, 
company garages…

 •Canalis KN, distribution 
from 40 to 160 A,  
Tap-off units from 16 to 63 A

 •Canalis KS, distribution 
from 100 to 1000 A,  
Tap-off units from 16  
to 400 A.

63 A
100 A
160 A
250 A
400 A
500 A
630 A
800 A

1000 A

Switch

LV Main 
panel board

Power meter
Building load

Ethernet 
cabling

EVlink LMS
Load
Management
System

Canalis Busbar 
Trunking System

Canalis 
outlet box

Experience the decentralized electrical distribution with Canalis busbar trunking system. 

Save space and cost in your LV Switchboard, benefit from installation in half  the time in comparison 
with cables, better reliability and personal safety. Canalis is scalable, flexible and future-proof  
solution for your EV installation, well adapted to indoor car parks / garages.
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PRÍKLAD INŠTALÁCIE NABÍJACÍCH STANÍC,  
SYSTÉMU LMS A PRÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU

NABÍJACIE STANICE NAPÁJANÉ Z PRÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU
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Electrical distribution

Canalis KN, Canalis KS preassembled protection kits for EV chargers*

 •2-pole and 4-pole pre-assembled and pre-cabled kits for 
Canalis KN up to 160 A integrating: 

 - 1 x 8-module tap-off unit
 - 1 x circuit breaker
 - 1 x RCD B-type for electric vehicle applications

 •2-pole and 4-pole pre-assembled and pre-cabled kits for 
Canalis KS up to 250 A integrating: 

 - 1 x 8-module tap-off unit
 - 1 x circuit breaker 
 - 1 x RCD B-type for electric vehicle applications

Charging station power Description of  the kit Included Kit reference

kW Tap-off  unit MCB RCD

3.7 Protection kit Canalis KN 8 mod. 2P MCB 25 A RCD B EV KNB63SM48 A9F04220 A9Z51225 EVK8KN2PB25

7.4 Protection kit Canalis KN 8 mod. 2P MCB 40 A RCD B EV A9F04240 A9Z51240 EVK8KN2PB40

11 Protection kit Canalis KN 8 mod. 4P MCB 25 A RCD B EV A9F04420 A9Z61425 EVK8KN4PB25

22 Protection kit Canalis KN 8 mod. 4P MCB 40 A RCD B EV A9F04440 A9Z51440 EVK8KN4PB40

Charging station power Description of  the kit Included Kit reference

kW Tap-off  unit MCB RCD

3.7 Protection kit Canalis KS 8 mod. 2P MCB 25 A RCD B EV KSB63SM48 A9F04220 A9Z51225 EVK8KS2PB25

7.4 Protection kit Canalis KS 8 mod. 2P MCB 40 A RCD B EV A9F04240 A9Z51240 EVK8KS2PB40

11 Protection kit Canalis KS 8 mod. 4P MCB 25 A RCD B EV A9F04420 A9Z61425 EVK8KS4PB25

22 Protection kit Canalis KS 8 mod. 4P MCB 40 A RCD B EV A9F04440 A9Z51440 EVK8KS4PB40

* Check availability in your country.

NEW

NEW
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VÝVODOVÉ MIESTO PRÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU

nutnosti ďalších poplatkov - stačí mať na PC 
nainštalovaný webový prehliadač. Záznamy o 
nabíjaní možno zo systému exportovať a ďalej 
spracovávať v tabuľkovom procesore, ako je 
napr. Excel. 

 Ďalej zaisťuje riadenie výkonu medzi jednot-
livými nabíjacími stanicami podľa aktuálneho 
odberu celého systému s ohľadom na nasle-
dujúce kritériá – VIP nabíjacie stanice alebo VIP 
karta, množstvo odobranej energie alebo doba 
nabíjania, ďalšie výkonové obmedzenia dané 
časovým intervalom alebo externým riadiacim 
systémom.

Inštalácia pomocou prípojnicového systému 
v podzemných garážach, inak označovaná aj 
ako decentralizovaný rozvod, predstavuje pre-
dovšetkým finančnú úsporu pre investora v po-
rovnaní s káblovým vedením, ak sa plánuje ale-
bo inštaluje viac ako 10 nabíjacích bodov. Ďalej 
umožňuje budúce rozšírenie, ak teraz inštaluje-
te iba 5 nabíjacích staníc a v budúcnosti plánu-
jete rozšírenia. Predstavuje takisto úsporu ná-
kladov na rozvádzačoch určených na montáž 
ochrán a meranie pre nabíjacie stanice. Všetky 
tieto komponenty sú umiestnené priamo na 
prípojnicové vedenie vo vývodovej skrini. Do 
hlavného rozvádzača umiestnite iba ochranu 
samotného prípojnicového vedenia a merania 
(na dynamické riadenie pomocou LMS). Vý-
vodové skrine sú umiestnené blízko nabíjacích 
staníc, čo zjednoduší ich obsluhu a aj prípadné 
premiestnenie nabíjacej stanice z jedného par-
kovacieho miesta na iné je otázkou max. 1 hodi-
ny. To isté platí aj v prípade požiadavky zvýšenia 
výkonu nabíjacej stanice. Pripojovací systém 
zaistí, že aj tá posledná nabíjacia stanica môže 
pracovať na max. výkon až 22 kW a zároveň na 
rovnakom mieste môže byť v prípade potreby 
osadená aj domová zásuvka na 2,3 kW.

Aktuálne pripravujú kolegovia v Nórsku 
 inštaláciu pomocou prípojnicového systému 
vrátane riadenia systémom LMS pre 700 nabí-
jacích staníc.        

»  LEOŠ KABÁT
Aplikačný špecialista  Schneider Electric 

Pre viac informácií kontaktujte CCC  
alebo obchodného zástupcu 

Ján Mesároš, e-mail: jan2.mesaros@se.com,  
tel.: +421 905 234 533
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VOLTRAY 
CHARGE 
EFFIENCY

Voltray, s. r. o., 
Svornosti 42, 821 06 Bratislava, Slovensko IČO: 53 068 572, DIČ: 2121320454, e-mail: info@voltray.eu

Voltray je novozaložená dynamická spoločnosť. No spo-
ločnosť, ktorá stavia na viac ako 10-ročných praktických 

skúsenostiach s elektromobilitou, rozvojom infraštruktúry, ako 
aj skúsenostiach s platobnými a automatizovaných systéma-
mi pre fi nančné spoločnosti využívajúce technológie FinTech 
a platformu blockchain. Cieľom spoločnosti Voltray je priná-
šať inovácie a nové trendy do praxe, ktoré pomôžu ľuďom 
v každodennom živote. Z tohto dôvodu spoločnosť Voltray 
prináša platformu Voltray.

    Platforma Voltray a jej komplexný modulárny systém sa 
vyznačujú jednoduchou a lacnou inštaláciou. Jej komunikač-
né funkcie a platobný systém podporujúci Visa & Mastercard 
umožňujú verejné aj poloverejné nabíjanie, vrátane aplikácie 
spoplatňovania pre rôzne typy a miesta inštalácie. Tento druh 
AC, alebo DC nabíjania s technológiou Voltray je dokonalé 
riešenie pre nákupné centrá, hotely a reštaurácie, turistické 
centrá, parkoviská, servisné prevádzky, ako aj pre fi rmy a ich 
vozidlový park.

    Platforma Voltray obsahuje služby Voltray Charging & 
Pay, Voltray BackEnd a Voltray Service. Tieto služby robia 
z platformy Voltray komplexné riešenie moderného spôsobu 
nabíjania elektrických vozidiel. Bližšie informácie sú uvedené 
na www.voltray.sk.

Veľká prednosť platformy Voltray je možnosť aplikovať ju 
na nové, ako aj na nainštalované nabíjacie stanice. Cieľom 

 spoločnosti nie je len aktívna činnosť pri budovaní nabíjacej 
siete, ale chce poskytovať platformu Voltray aj ďalším 
 spoločnostiam, napríklad iným operátorom či prevádzkova-
teľom nabíjacích staníc. 

    Aktivity spoločnosti Voltray nie sú sústredené len na Slo-
vensku. Pracuje na projektoch v Českej republike, na Ukraji-
ne, v Španielsku či Kazachstane. Spoločným krédom všetkých 
projektov je budovanie a rozvoj prevádzkovo udržateľnej 
 siete nabíjacích bodov pri využívaní najnovších technológií.

HIGHLIGHTS PLATFORMY VOLTRAY:
 Vhodné pre všetky druhy AC a DC nabíjania

 Kompaktibilné s nabíjacími stanicami vybavenými 
    protokolom min. OCPP 1.6

 Jednoduchý a rýchly spôsob bezkontaktnej platby 
   za nabíjanie - Visa, Mastercard

 Prívetivé používateľské rozhranie

 Mobilná aplikácia pre iOS, Android a web

 Zákaznícka zóna

 Cashback z každej platby za nabíjanie

 Jednoduchá inštalácia

 Podpora technológie blockchain
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Vzájomne prepojené obavy týkajúce 
sa zmeny podnebia, znečistenia 

ovzdušia, energetickej bezpečnosť a 
medzinárodnej konkurencieschopnos-
ti výrobcov vozidiel spôsobili zintenzív-
nenie úsilia o urýchlenie elektrifi kácie 
cestnej dopravy. Pri vyriešení tejto úlo-
hy majú pomôcť dve technológie: elek-
tromobily (BEV) a vozidlá vybavené 
systémom palivových článkov (FCEV).

Ako môžeme vidieť, v súčasnosti na 
automobilovom trhu dominujú BEV, 
a to nielen z hľadiska technologickej 
vyspelosti, rýchlosti adopcie, ale aj z 
pohľadu prípravy nabíjacej infraštruk-
túry a investícií ich výrobcov. No v 
niektorých krajinách sa pozornosť pri 
dekarbonizácii dopravy a ťažkého prie-
myslu sústreďuje na využitie systému 
palivových článkov. Dochádza k tomu, 
že vlády spomínaných krajín a priemy-
sel sa snažia o urýchlenie výroby a pri-
jatia dopravy so systémom palivových 
článkov, ako sú ľahké osobné vozidlá 

(FCEV), autobusy, nákladné vozidlá a 
vlaky. V tomto prípade môžeme hovo-
riť o Japonsku, Južnej Kórei, Nemecku, 
Číne a Kalifornii.  V prospech rozvoja 
trhu dopravy s využitím systému palivo-
vých článkov hovoria niektoré jeho vý-
hody – doba tankovania porovnateľná 
s benzínom, dlhší dojazd, menej mies-
ta na čerpacích staniciach na vodík 
pri podpore veľkej populácie vozidiel, 
menej zhoršeného výkonu pri starnutí 
batérií a menšie spoliehanie sa na do-
dávateľské reťazce lítia a kobaltu. 

Keď sa hovorí o BEV alebo FCEV, 
často sa porovnávajú s konkurenciou, 
ale mnoho vlád a aktérov v priemysle 
ich považuje za doplnkové technoló-
gie kompenzujúce si navzájom slabé 
stránky. Spoločne musia čeliť mnohým 
dobre známym prekážkam v porovnaní 
s klasickými vozidlami so spaľovacím 
motorom (ICE), ako sú vyššie počiatoč-
né náklady (z dôvodu nižšieho objemu 

výroby a technologickej vyspelosti), me-
nej výrobcov (obmedzené množstvo pre 
spotrebiteľov) a vysoké náklady na výs-
tavbu infraštruktúry. Posledne uvedená 
prekážka ovplyvňovala a ovplyvňuje 
nízku úspešnosť pri získavaní politickej 
podpory. Doteraz literatúra venovala 
veľkú pozornosť uvedeným prekážkam, 
ktoré bránia difúzii FCEV, ale chýbajú 
štúdie o skutočných stratégiách na ich 
prekonanie.

PRECHOD NA VODÍKOVÚ 
DOPRAVU
Empirická analýza prechodu na vodí-
kovú dopravu sa musí zaoberať štyrmi 
odlišnými, ale vzájomne závislými ka-
tegóriami, ktorými sú:

 strana ponuky (stimulácia výroby vo-
zidiel)

 infraštruktúra (výstavba čerpacích 
staníc a výroba vodíka)

STRATÉGIE 
NA PREKONANIE PREKÁŽOK  

prijatia elektromobilov 
a vozidiel s palivovými článkami
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 strana dopytu (stimulácia vozidiel)

 inštitucionálna (prierezové opatrenia 
na uľahčenie spolupráce, inovácií a 
znižovania nákladov)

Tento prístup a rámec sú odvodené 
z predchádzajúcich výskumov, ktoré 
skúmali difúzne stratégie FCEV v Ja-
ponsku. Všetko smeruje k vytvoreniu 
analytického nástroja, ktorý by mohol 
mať význam aj mimo sféry FCEV. Štyri 
kategórie vychádzajú z opisov výziev 
riadenia pre šírenie technológií a mo-
bility, formulovaných rôznymi vedcami. 
Definície týchto štyroch kategórií majú 
slúžiť ako široké označenia, pod ktoré 
možno zoskupiť konkrétnejšie výzvy v 
oblasti riadenia.

STRANA PONUKY
V prípade kategórie strana ponuky, 
niekedy nazývanej aj upstream alebo 
push, ide o nástroje riadenia zamera-
né na automobilky, ktoré ovplyvňujú 
výrobu a dodávku vozidiel. Treba sa 
zamerať na potrebu stimulovať alebo 
vynútiť výrobu vozidiel bez emisií, aby 
mohla byť zabezpečená stabilná a do 
istej miery predvídateľná ponuka pre 
trh vozidiel bez emisií. Dôvodom sú 
historické skúsenosti so zavádzaním 
technológií (ICE alebo hybridy), kapi-
tál utopený vo výrobe, dodávateľských 
reťazcoch, výskumno-vývojových prog-
ramoch a neistota z pohľadu dopytu 
na trhu a príprava infraštruktúry pre 
vozidlá bez emisií.

Minimálne politické opatrenia na 
podporu výroby vozidiel bez emisií za-
hŕňajú minimálne výrobné kvóty, zákaz 
predaja ICE a emisné predpisy týkajú-
ce sa skleníkových plynov. Okrem toho 
treba podporovať rozvoj technológie 
vozidiel bez emisií. Čo sa týka priamej 
pomoci, ide o poskytovanie poznatkov 
od vlády alebo výskumných inštitúcií 
zameraných na urýchlenie zdokona-
lenia technológií batérií a palivových 
článkov a zníženie výrobných nákla-
dov. Nepriama pomoc môže zahŕňať 
verejne podporované predvádzania, 
ktoré môžu urýchliť komercializáciu 
nových technológií získaním poznat-

kov o sociálnej akceptácii, správaní pri 
jazde, interoperability medzi vozidlami 
a infraštruktúre nabíjania/tankovania 
a obchodnej uskutočniteľnosti.

INFRAŠTRUKTÚRA
V tejto kategórii sú potrebné opatrenia 
v oblasti riadenia, ktoré sa zameriavajú 
na dodávateľov a výrobcov vozidiel z po-
hľadu urýchlenia zriaďovanie nabíjacích 
alebo čerpacích staníc a s tým súvisiacu 
dodávku elektriny alebo vodíka. Na zní-
ženie nepríjemností pri nabíjaní alebo 
tankovaní pre začínajúcich používateľov 
vozidiel bez emisií musí príprava vozidla 
predchádzať difúzii vozidla. Automobil-
ky a prevádzkovatelia nabíjacích alebo 
čerpacích staníc nebudú investovať do 
infraštruktúry, keď sú miery adopcie 
príliš nízke na to, aby generovali zisky 
z výnosov. Tu musia vládne opatrenia 
na urýchlený rozvoj infraštruktúry sme-
rovať k zníženiu investičných rizík pre 
priemysel a optimalizácii prepojenia 
medzi stanicami. Okrem zdieľania ná-
kladov medzi automobilkami a vývo-
jármi infraštruktúry sú na stimulovanie 
súkromných investícií do infraštruktúry 
nevyhnutné aj verejné dotácie a trhové 
mechanizmy. Difúzia vozidiel bez emisií 
si vyžaduje aj stály prísun environmen-
tálne udržateľnej elektriny alebo vodíka, 
a to z dôvodu zníženia obáv z prevádz-
kových nákladov a emisií spojených s 
nabíjaním alebo tankovaním, čo môže 
brániť spotrebiteľskému dopytu po vo-
zidlách. V tomto prípade môžu pomôcť 
tvorcovia politiky štátu nasledujúcimi 
prístupmi na podporu stáleho prísunu 
environmentálne udržateľnej elektriny 
alebo vodíka:

1. Nariadenie, ktorým sa vyžaduje mi-
nimálny podiel obnoviteľnej elektriny 
alebo vodíka

2. Trhové stimuly na ich prekročenie

3. Granty na podporu výroby obnoviteľ-
nej elektriny alebo vodíka 

Využitie obnoviteľných zdrojov ener-
gie pri nabíjaní alebo tankovaní vyžadu-
je inovatívne technológie a obchodné 
prístupy na zníženie nákladovosti a do-
siahnutie stabilných dodávok v rozsa-
hu zodpovedajúcom dopytu. V prípade 
FCEV je problém, pretože na dosiahnu-

tie parity s prevádzkovými nákladmi ICE 
je potrebné výrazné zníženie nákladov 
na vodík.

Na základe zahraničných skúseností 
je vhodné, aby vládne agentúry využíva-
li nasledujúce stratégie na urýchlenie 
rozmiestnenia nabíjacích a čerpacích 
staníc:

 1. Konkurenčné granty na spolufinan-
covanie výstavby staníc (minimálny 
rozsah podpory financovania  by mal 
byť zameraný na náklady na vybave-
nie pre podporu väčšej sebestačnosti 
v priemysle)

2. Koordinácia rozvoja siete staníc (in-
štaláciou dávkovačov vodíka na exis-
tujúcich benzínových staniciach s 
lízingovým zabezpečením sa vývojári 
staníc navyše môžu vyhnúť vyšším ná-
kladom  spojeným s novou výstavbou)

3. Trhové stimuly na zabezpečenie pre-
vádzkových výnosov 

STRANA DOPYTU

Pri tejto širokej kategórii ide o rozhod-
nutia, ktoré sa týkajú taktiky a stratégie 
vstupu na trh so zameraním na používa-
teľov vozidiel, ktoré prispievajú k zvýše-
niu dopytu po technológiách vozidiel bez 
emisií. Objavujú sa tu dve výzvy. Po prvé 
automobilky a vlády zdieľajú dilemu, na 
ktorý segment trhu sa majú zamerať pri 
snahe o čo najrýchlejšie využitie vozi-
diel bez emisií a redukciu skleníkových 
plynov. Na zníženie výrobných nákladov 
prostredníctvom úspor je zameranie 
sa na masový trh prostredníctvom ľah-
kých úžitkových osobných vozidiel. V 
prípade masovej difúzie trhu vystupuje 
požiadavka väčšieho počtu drahých 
nabíjacích alebo čerpacích staníc, ako 
keby sa zameriavalo na ťažké vozidlá 
alebo vozidlá flotily, ako sú autobusy a 
nákladné vozidlá. Aj keď trpia vozidlá 
bez emisií v porovnaní s ICE mnohými 
psychologickými prekážkami, často 
uvádzanými v literatúre, na stimuláciu 
spoločenského dopytu po nich sú po-
trebné riadiace opatrenia, medzi ktoré 
sa radia peňažné a nepeňažné stimuly 
alebo regulácie.  Nesmieme však opo-
menúť jednu veľmi dôležitú prekážku 
prijatia FCEV, ktorou je nízka miera in-
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formovanosti, aj keď je k dispozícii širo-
ká sociálna sieť. 

INŠTITUCIONÁLNA
V prípade tejto kategórie ide o priere-
zové opatrenia zamerané na viacerých 
aktérov, napr. automobilky a dodáva-
teľov pohonných látok a takisto na 
už uvedené kategórie, napr. na stane 
ponuky a na strane dopytu. Tieto prie-
rezové opatrenia majú za cieľ optima-
lizovať celý inovačný systém vozidiel 
bez emisií koordináciou správania 
zainteresovaných strán a odstrániť 
inštitucionálne prekážky spolupráce, 
teda politiku a formalizované pravidlá 
inovácií a znižovania nákladov. 

V počiatočných fázach technologic-
kého rozvoja a tvorby trhu je dôležitá 
spolupráca medzi priemyslom, vládou 
a univerzitami, a to preto, lebo zladenie 
politických, verejných a súkromných in-
vestícií a technologického rozvoja pris-
pieva k urýchleniu znižovania nákladov 
a šíreniu najlepších postupov.

ZÁVER
Integráciou širokých kategórií výziev, 
ktoré majú význam pre BEV aj FCEV, 
by sa tento rámec mohol ukázať ako 

užitočný pri skúmaní difúznych bariér 
a protiopatrení pre ďalšie technológie, 
ako sú BEV, autonómne vozidlá atď.

Zistenia odhalili komplexnú a vyvá-
ženú kombináciu stratégií na urých-
lenie vývoja a nasadenia vozidiel a 
súvisiacej infraštruktúry. Tieto stra-
tégie zahŕňajú reguláciu, trhové a 
spotrebiteľské stimuly a koordináciu 
medzi verejným a súkromným sekto-
rom. Predovšetkým nariadenia hrajú 
kľúčovú úlohu pri presadzovaní alebo 
stimulovaní dodávok vozidiel aj obno-
viteľného vodíka.

Nariadenie zamerané na uhľovo-
díkové palivá v doprave (norma sú-
visiaca s nízkym obsahom uhlíka v 
palivách) tiež vytvára príležitosti pre 
trhové prístupy, ktoré stimulujú výstav-
bu väčších čerpacích staníc na vodík a 
maloobchod s obnoviteľným vodíkom 
pri súčasnom znížení závislosti od ve-
rejných dotácií.

Zistenia odhalili potrebu vytvoriť 
politické stimuly, ktoré stimulujú in-
vestície na trhu a znižujú závislosť od 
verejných fi nancií. Medzi navrhované 
prístupy patria daňové úľavy, odstrá-
nenie daní z predaja na výrobu vodíka 
alebo zariadení pre čerpacie stanice 
a znížené tarify za elektrinu pre pro-

jekty s elektrolytickým vodíkom. Treba 
vyslať silnejšie politické signály auto-
mobilkám, že budúce nasadenie čer-
pacích staníc bude rýchle, podpore-
né zo štátnych prostriedkov a navyše 
schopné podporiť oveľa väčšiu popu-
láciu vozidiel. Medzi ďalšie výzvy patrí 
potreba vyrovnať sa so skepsou alebo 
nedostatkom povedomia v niektorých 
oblastiach vlády a environmentálnych 
skupín o potrebe vodíka v ľahkej do-
prave. Pri riešení tejto výzvy treba pre-
defi novať a široko komunikovať silné 
stránky vozidiel FCEV uprostred rýchle-
ho rastu trhu BEV s prvou aplikáciou a 
neustáleho technologického zlepšova-
nia dojazdov batérií a doby nabíjania. 

Medzi dôležité správy, ktoré je po-
trebné zdôrazniť, patria úvahy o nákla-
doch na verejné výdavky. Ako uviedla 
Medzinárodná energetická agentúra, 
náklady na infraštruktúru a priestoro-
vé požiadavky na vozidlo sú pre FCEV 
oveľa nižšie ako pre BEV vo veľkých 
populáciách vozidiel.

Je preto dôležité, aby zainteresova-
né strany v krajinách, ktoré sa snažia 
vytvoriť trhy FCEV, predvídali rastúce 
problémy a proaktívne formulovali 
opatrenia, aby sa im vyhli.

»  JÁN KRNÁČ





To je jeden z hlavných dôvodov, 
prečo regulačné orgány tlačia vý-

robcov automobilov smerom k znižo-
vaniu produkcie CO2 a NOx. Jedna z 
ciest je, pochopiteľne, optimalizácia 
spaľovacích motorov práve na nižšiu 
produkciu exhalátov. Táto cesta však 
má svoje hranice, a preto je potrebné 
zavádzanie radikálnejších zmien vrá-
tane prechodu na alternatívne druhy 
palív. V súčasnosti sú v hre hlavne 
elektromobily a vozidlá s vodíkovými 
palivovými článkami. 

Napriek tomu, že elektromobilita 
zaznamenáva v posledných rokoch 
výrazný nárast, na Slovensku nemáme 
žiadnu jednotnú vládnu koncepciu, 
podľa ktorej by sa rozvoj elektromobi-
lity mal z krátkodobého a strednodo-

bého hľadiska uberať. Na pozadí toh-
to stavu naša vláda podporuje rozvoj 
vodíkových áut a vodíkovej infraštruk-
túry. To, že vodíku patrí budúcnosť, 
nie je nič nové. Treba však povedať, 
kde sa vlastne vodíkové technológie 
v súčasnosti nachádzajú a aká je ich 
praktická využiteľnosť. Vodík sa v rám-
ci dopravy využíva predovšetkým pros-
tredníctvom palivových článkov, ktoré 
slúžia na výrobu elektriny. Tá sa ná-
sledne využíva na pohon dopravných 
prostriedkov. V súčasnosti sú k dispo-
zícii celosvetovo tri modely osobných 
vodíkových automobilov využívajúcich 
vodíkové palivové články, a to Toyota 
Mirai (už v druhej generácii), Hyun-
dai Nexo a Honda Clarity. Prvé dva sa 
predávajú aj na vybraných trhoch v 
Európe, tretí je určený iba pre japon-
ský a americký trh. Vozidlá poskytujú 
dojazd na jedno natankovanie v roz-
sahu od 450 do 650 km. Odhliadnuc 
od vysokých cien týchto áut, ktoré sú 
spôsobené hlavne relatívne malými 
výrobnými sériami, je hlavným prob-
lémom ich väčšieho rozšírenia práve 
vodíková tankovacia infraštruktúra, 
ale aj sama výroba vodíka. Vozidlá s 
takýmto dojazdom by totiž potrebo-
vali na bežné používanie v podstate 

podobnú sieť čerpacích staníc, aká je 
dnes vybudovaná pre bežné pohonné 
hmoty. Výstavba čerpacej stanice na 
vodík je však niekoľkonásobne drah-
šia ako výstavba bežnej čerpacej sta-
nice pohonných hmôt a technicky ná-
ročnejšia ako výstavba ultrarýchlych 
nabíjacích staníc s výkonmi 350 kW. 
Problémom je, samozrejme, bezpeč-
nosť, ale aj manipulácia s vodíkom a 
jeho uskladnenie. Ten sa v súčasných 
vodíkových vozidlách využíva v stlače-
nom stave pod tlakom až 70 MPa. Z 
hľadiska uskladnenia, ale aj použitia 
vo vozidlách by bolo výhodnejšie po-
užívanie kvapalného vodíka. Pri tom 
je však veľký problém, že musí byť 
neustále udržovaný pri veľmi nízkych 
teplotách, čo je napríklad pri vozidle, 
ktoré môže niekde stáť aj niekoľko ho-
dín alebo dní, nereálne. Pri zvyšovaní 
jeho teploty totiž dochádza k nadmer-
nému odparovaniu, ktoré zvyšuje tlak 
v zásobníku. Ten treba v záujme bez-
pečnosti vypúšťať, čím prichádzate o 
vzácne palivo. Preto je vo vozidlách 
výhodnejšie používať stlačený vodík. 
Ďalší problém je pôvod a výroba vodí-
ka. V súčasnosti väčšina vyrábaného 
vodíka je takzvaný sivý vodík, ktorý sa 
získava zo zemného plynu. Na to, aby 

PERSPEKTÍVY 
VODÍKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 
NA SLOVENSKU
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Počet áut sa každým rokom 
v podstate nekontrolovateľne 
zvyšuje. Aké to má dôsledky 
na ekológiu a v konečnom 
dôsledku aj zdravie obyvateľov, 
asi netreba nikomu zvlášť 
rozprávať. 
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malo vôbec zmysel zavádzať vodíkový 
pohon do dopravných prostriedkov, je 
však potrebný takzvaný zelený vodík, 
ktorý sa vyrába elektrolýzou z elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. No 
jeho výroba naráža na kapacitné mož-
nosti výroby zelenej energie a pláno-
vaných elektrolyzérov. Ako povedal na 
konferencii Slovenského plynárenské-
ho a naftového zväzu (SPNZ) Michal 
Kocúrek z poradenskej energetickej 
spoločnosti EGÚ Brno, napríklad v 
Českej republike do roku 2040 zele-
ný vodík ani nenahradí takzvaný sivý 
vodík, vyrábaný v súčasnosti zo zem-
ného plynu. Podľa výsledkov štúdie 
EGÚ predpokladá Európska komisia v 
roku 2024 inštalovaný výkon elektro-
lyzérov 6 GW a o šesť rokov neskôr by 
sa podľa vodíkovej stratégie Európskej 
únie mal výkon elektrolyzérov zvýšiť 
na 40 GW. S tým si EK spája výrobu 
energie uskladnenej v zelenom vodíku 
vo výške 33 terawatthodín (TWh) a o 
šesť rokov neskôr 333 TWh. Súčasná 
ročná spotreba vodíka v EÚ je podľa 
Kocúreka okolo 340 TWh. Európska 
vodíková stratégia predpokladá, že 
na výroku 333 TWh energie uloženej 
vo vodíku by mal stačiť inštalovaný vý-
kon fotovoltických panelov a veterných 
turbín 80 – 120 GWh. Tento predpok-
lad je však založený na podmienke, že 
výroba pobeží 24 hodín denne, čo je 
v prípade obnoviteľných zdrojov nere-
álne. Preto by podľa Kocúreka mal byť 
ich výkon 148 až 222 GB, teda o 23 
až 170 % vyšší. Pochopiteľne, výroba 
zeleného vodíka nie je spojená iba s 
využitím solárnych a veterných 
elektrární. Na jeho výrobu sa 

budú využívať aj prebytky elektrickej 
energie v rozvodnej sústave, ktoré ne-
možno akumulovať iným spôsobom, 
napríklad prečerpávacími elektrárňa-
mi alebo batériovými úložiskami. Ďal-
ší z nepriaznivých faktorov pri výrobe 
vodíka je aj vysoká strata energie pri 
výrobe, ale aj pri jeho následnom stlá-
čaní, čo rapídne zvyšuje náklady na 
jeho výrobu. 

Vzhľadom na uvedené skutoč-
nosti sa vo všeobecnosti s vodíkom 
počíta hlavne pri nasadení v ťažkej 
a tranzitnej doprave, teda v kamió-
noch, autobusoch, vlakoch, ale aj v 
lodiach. Práve v týchto aplikáciách je 
totiž batériový elektrický pohon nie 
veľmi efektívny, pretože na dosiahnu-
tie dostatočného dojazdu a výkonu je 
potrebná veľká inštalovaná kapacita 
akumulátorov, ktoré však vzhľadom 
na svoju vysokú hmotnosť znižujú uži-
točné zaťaženie dopravných prostried-
kov. V prípade tranzitnej kamiónovej 
dopravy je tu navyše potreba výstavby 
veľkých nabíjacích hubov s extrémnym 
inštalovaným výkonom, ktorý by bolo 
možné zabezpečiť často iba postave-
ním elektrárne priamo vedľa takéhoto 
hubu. V tomto prípade je výhodnejšie 
stavať centralizované plničky vodíka, 
ktoré môžu vodík vyrábať priamo na 
mieste, a to aj z obnoviteľných zdrojov, 
čím odpadnú dodatočné kompliká-
cie a náklady s prepravou a stavbou 
hustej siete plniacich staníc. Rovnaké 

výhody prináša vodík aj v lodnej ale-
bo železničnej preprave, kde takéto 
plničky môžu byť inštalované v rámci 
prístavov alebo veľkých železničných 
uzlov. V aplikáciách pre ťažkú dopravu 
a pre stacionárne úložiská vodíka sa 
výborne uplatnia aj technológie nízkot-
lakového ukladania vodíka absorpciou 
do metalhydridov, na ktorých výskume 
pracuje aj Technická univerzita v Ko-
šiciach. 

Ako vidno z uvedených faktov, bu-
dúcnosť nie je ani v oblasti palív jedno-
značná. Je síce potešujúce, že sa naša 
vláda chce do budúcnosti zaoberať aj 
vývojom v oblasti vodíkových techno-
lógií a podporovať inštitúcie, ktoré sa 
týmto technológiám venujú, no na dru-
hej strane by bolo dobré zaoberať sa 
aj aktuálnejšími problémami, ktoré sa 
týkajú hlavne rozvoja elektromobility. 
Zatiaľ čo vodíkové technológie sú stá-
le skôr otázkou bližšej či vzdialenejšej 
budúcnosti a na ich praktické využí-
vanie bude treba vyriešiť ešte veľké 
množstvo problémov, elektromobilita 
je tu, elektrické vozidlá sa už bežne 
predávajú a používajú. Ich väčšiemu 
rozšíreniu v súčasnosti bránia predo-
všetkým vysoké ceny vozidiel, ale aj 
nedostatočná infraštruktúra, hlavne 
na nabíjanie na sídliskách a v rámci 
miest a obcí. 

»  RENÉ HUBINSKÝ
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To, že aj na Slovensku máme veľmi šikovných konštrukté-
rov, dokazuje aj projekt elektrického malotraktora. 

V roku 2013 vznikla pôvodná myšlienka. Po dôkladnej re-
šerši aktuálneho stavu podobných zariadení u nás a vo svete 
padlo rozhodnutie investovať čas a peniaze do vývoja elek-
trického malotraktora, ktorý svojou funkčnosťou bude zastre-
šovať škálu širokého použitia v rôznych odvetviach, pričom 
bude reprezentovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

V súčasnosti je elektrický malotraktor certifi kovaný podľa 
platných noriem EÚ a začala sa jeho produkcia v malosériovej 
výrobe. 

Elektrický malotraktor s typovým názvom ET 2000 patrí do 
skupiny strojových zariadení. Elektromotor s maximálnym vý-
konom 3 kW je umiestnený v zadnej náprave a čerpá energiu 

z batérií, ktoré sú umiestnené v strede malotraktora rovno 
na podlahe rámu. Tým je dosiahnuté, že ťažisko je nízko, čo 
má za následok vysokú stabilitu v teréne pri naklonení. Krú-
tiaci moment z elektromotora sa prenáša stálym prevodom 
a pomocou diferenciálu na zadné kolesá. Zadný diferenciál 
možno vybaviť mechanickou uzávierkou diferenciálu. V štan-
dardnom vyhotovení sú batérie olovené (4 kWh alebo 8 kWh), 
ale na rozdiel od bežných batérií s tekutým elektrolytom majú 
tieto batérie viazaný elektrolyt. Namiesto vetracej zátky je 
použitý ventil, ktorý reguluje tlak plynov, zabraňuje prístupu 
kyslíka zo vzduchu. Jednoducho ide o bezúdržbové batérie, o 
ktoré sa okrem nabíjania netreba starať. Výrobca udáva 800 
– 1200 nabíjacích cyklov. Na nabíjanie sa používa externá 
nabíjačka napájaná zo siete, ktorá sa pripája k malotraktoru 
počas nabíjania. Traktor sa dá nabiť za 4 – 5 hodín podľa 
kapacity použitých batérií a výkonu nabíjačky (1 kW alebo 
2 kW). Použitie malotraktora je 2 – 3 hodiny v závislosti od 
záťaže a terénu, v ktorom sa používa. Na komerčné využitie 
je vhodnejší akumulátor LiFePO4, ktorý sa vyznačuje lepším 
výdajom elektrickej energie a vyššou životnosťou (viac ako 
2000 nabíjacích cyklov).  

Hovorí sa, že v jednoduchosti je krása, a potvrdzuje to aj 
elektrický malotraktor. Tichý chod, jednoduché ovládanie, 
žiadne štartovanie, žiadne výfukové plyny, len silný záťah už 
od nulových otáčok – to je len niekoľko výhod, ktoré prináša. 

Ovládanie elektrického malotraktora je veľmi jednoduché: 
stačí ho zapnúť, zvoliť smer jazdy dopredu alebo dozadu a 
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„plynovým“ pedálom regulovať rýchlosť. Zrýchlenie a jazda sú 
veľmi komfortné a na 90 % sa brzdí elektromotorom, ktorý 
spätne dobíja akumulátory (rekuperuje).

Myšlienka výroby malotraktora s elektrickým pohonom 
má svoju logiku, keďže traktorom sa zvyčajne jazdí na malé 
vzdialenosti, elektromotor ponúka maximálny krútiaci mo-
ment už od nulových otáčok a je v podstate bezúdržbový. Ne-
ublížia mu ani dlhšie prestoje mimo sezóny, ktoré spaľovacím 
motorom škodia. Životnosť elektromotora je takmer neobme-
dzená a menej súčiastok znamená aj menej porúch, takže 
absencia prevodovky, chladenia, oleja, výfuku, zapaľovania a 
mnohých ďalších súčiastok robí z elektrického malotraktora 
veľmi spoľahlivý nástroj.

K elektrickému malotraktoru možno pripojiť dostupné prí-
slušenstvo, ktoré rozširuje jeho všestranné použitie v daných 
oblastiach v letnom, ale aj v zimnom období nielen v domác-
nosti, ale aj v komerčnej sfére. Príslušenstvo sa dá rozdeliť do 
dvoch základných skupín.

Pasívne príslušenstvo, ktoré na svoju funkčnosť nepotre-
buje zdroj energie. Do tejto skupiny patria napr. vlečka, pluh, 
zberač lístia, posypový vozík, radlica na sneh atď. 

Aktívne príslušenstvo, ktoré na svoju funkčnosť potrebuje 
zdroj elektrickej energie. Do tejto skupiny patria napr. bub-
nová kosačka, zametacia kefa a pod. Tieto zariadenia tre-
ba pripojiť prostredníctvom napäťového konektora, ktorý je 
umiestnený v prednej a zadnej časti malotraktora. Nožným 
spínačom ich možno zapnúť z miesta obsluhy malotraktora. 

Elektrický malotraktor vďaka svojej hlavnej prednosti – nu-
lovým emisiám – je použiteľný v uzavretých priestoroch, ako 
sú veľkometrážne skleníky, sklady, maštale či iné uzavreté 
objekty, a všade tam, kde sú stroje s klasickým spaľovacím 
motorom zakázané. S minimálnou hlučnosťou nachádza 
uplatnenie pri udržiavaní okolia parkov, hotelov, cintorínov a 
v podstate všade tam, kde je hlučnosť pre okolie nežiaduca. 

»  ING. RASTISLAV TRIBULA, PHD.
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Názov zariadenia: ELEKTRICKÝ MALOTRAKTOR

Typ zariadenia: ET 2000

Typ pohonu: samonosná tuhá náprava s dife-
renciálom (uzávierka - opcia)

Rýchlosť: vpred 0 – 15 Km/h / vzad 0 – 7 Km/h

Najmenší vonkajší priemer 
otáčania zariadenia: 6,5 m

Počet akumulátorov 4kWh 8 kWh

Doba nabíjania  
(nabíjaci prúd 35A) 4 hod 8 hod

Doba nabíjania  
(nabíjaci prúd 70A) 2 hod 4 hod

Dojazd (80% zaťaženie) 2 hod (15-30km) 4 hod (30-60km)

Hmotnosť  ELEKTRICKÉHO  
MALOTRAKTORA 380 kg 480 Kg

Maximálna hmotnosť  
ťahaného nákladu:

300 kg 400 kg

1300 kg – sklon  
podlahy 0° (±2 ̐)

1300 kg – sklon  
podlahy 0° (±2 ̐)

max. rýchlosť  
7 km/h

max. rýchlosť  
7 km/h

Profil1 Profil1

Max. ťažná sila  
(podklad asfalt) 2400N 2400N

Podmienky povrchu na jazd-
nej trase, kvalita povrchu: ľahký terén

Brodenie 150 mm pri rýchlosti 5 Km/h

Hladina akustického tlaku: 66 dBA

Typ batérií: Olovené trakčné batérie / LiFEPO4
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Emisie z dopravy na Slovensku neustále rastú, a to nielen v 
osobnej a nákladnej doprave, ale aj v oblasti komunálnych 

služieb. Na podporu znižovania emisií pri realizácii komunál-
nych služieb sa v EÚ a aj na Slovensku akosi pozabudlo, pri-
tom komunálna technika sa pohybuje prevažne v mestách a 
obciach, kde produkuje emisie a ovplyvňuje každodenný život 
a zdravie obyvateľov. Jedno z riešení, ako tento stav zlepšiť, 
je realizovať komunálne služby  komunálnou technikou, ktorá 
ako zdroj energie na pohon a pracovný výkon  využíva elek-
trickú energiu uloženú v batériách. Slovenské samosprávy si 
každodenne musia plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záko-
nov. Či už ide o čistenie komunikácií a verejných priestorov, 
údržbu chodníkov, zelene, alebo zvoz odpadov, na to všetko 
potrebujú komunálnu techniku. Žiaľ, ešte stále vo viacerých 
našich mestách a obciach sa tieto práce zabezpečujú pomo-
cou techniky z čias socializmu, ktorú len s veľkou námahou 
samosprávy udržiavajú v prevádzkyschopnom stave. Opot-
rebená technika má okrem nízkej efektivity práce aj vysoké 
náklady na prevádzku a údržbu a škodí životnému prostre-
diu. Samosprávy majú vo svojich rozpočtoch na obstaranie 
novej techniky nedostatok fi nancií a pre tie menšie môžu byť 
aj náklady na prevádzku fi nančne zaťažujúce. Možnosť, ako 
sa dopracovať k novej komunálnej technike, je kúpiť cenovo 
porovnateľnú techniku BEV, ale s výrazne nižšími prevádzko-
vými nákladmi. 

EKOLOGICKY PRÍVETIVEJŠIA 
Zvyšovanie povedomia o využívaní elektrickej energie na po-
hon vozidiel a pracovných strojov je jedno z riešení, ako mať v 
mestách a obciach výrazne menej emisií oxidov uhlíka, dusí-
ka, síry, prachových častíc P10.

VÝRAZNE MÔŽE K TOMU PRISPIEŤ 
Battery Electric Vehicle (BEV) komunálna technika, ktorá ok-
rem toho, že priamo nevytvára emisie, má aj nízku hlučnosť, 

vďaka čomu, je vhodná na prácu v centrách miest a obcí po-
čas dňa i noci a je nenahraditeľná pre zabezpečenie komu-
nálnych služieb v tzv. bezemisných zónach.

Ekonomicky efektívnejšia BEV komunálna technika má 
o 80 % nižšie náklady na prevádzku ako bežná komunálna 
technika, ktorá na pohon používa naftu alebo benzín. Dôvo-
dom je, že cena jednej motohodiny stojí napr. pri samohyb-
nom zametacom pracovnom BEV len 1,08 eura. 

Vzhľadom nato, že má o dve tretiny menej motorových 
 komponentov, je prirodzené, že má takisto nižšie náklady na 
servis a údržbu.

Čerešničkou na torte ekonomickej efektivity je fakt, že táto 
technika dokáže využívať obnoviteľné zdroje energie. Napríklad 
prostredníctvom ostrovného fotovoltického systému asi 20 foto-
voltických panelov vyrobí  energiu potrebnú na pohon a prácu 
zametacieho stroja počas pracovnej zmeny. Prevádzkovými ná-
kladmi sa tak prakticky stávajú len mzdy a odpisy technológií.

TECHNICKY A VÝKONOVO POROVNATEĽNÁ
Komunálna technika BEV na presun na miesto výkonu práce, 
ako aj na pracovnú činnosť, či je to zametanie, čistenie, ale-
bo zber a odvoz odpadu, využíva elektrickú energiu uloženú 
v lítiovo-iónových batériách. Kapacita batérií im umožňuje na 
jedno nabitie pracovať nepretržite jednu pracovnú zmenu. 
Všetka komunálna technika BEV využíva inteligentné nabíja-
nie z bežnej 380 – 400 V zásuvky. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Uvedenie elektrického zametacieho stroja eSwepper na slo-
venský trh koncom roka 2020 je prvý výsledok medzinárodnej 
spolupráce fi rmy Eco Auto, s. r. o., s čínskym výrobcom Anhui 
Airuite. 

Jeho max. výkon je 25 000 m2/h.  Parametre ako rýchlosť 
pohybu do 20 km/h, stúpavosť do 30 %, polomer otáčania do 

KOMUNÁLNE SLUŽBY BEZ EMISIÍ 
A S NÍZKYMI PREVÁDZKOVÝMI NÁKLADMI

 Komunálna technika BEV na zber, odvoz a evidenciu kuchynského odpadu 
 BEV zametací pracovný stroj eSwepper S22 ponúka rozsiahle možnosti  využiti a 
pri čistení ciest, chodníkov, mestských čas� , veľkých výrobných prevádzok, le� sk 
a iných plôch  
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5 metrov sú dostatočné aj na prácu v náročných terénnych 
podmienkach.

Druhá oblasť, ktorá bude v rámci medzinárodnej spolu-
práce v prvom polroku tohto roka riešená, je  certifi kácia ko-
munálnej techniky BEV na čistenie plôch tlakom vody. Tretia 
oblasť bude vývoj a výroba vlastného BEV na zber, odvoz a 
evidenciu kuchynského odpadu. Na univerzálne BEV nosiče 
kategórie N1 sa bude montovať špeciálna nadstavba s boč-
ným výťahovým zariadením na nakládku kontajnerov s ku-
chynským odpadom. Maximálna rýchlosť tejto techniky BEV 
bude 65 km/h. Výkon motora je 20 kW. V závislosti od zvole-
nej kapacity  lítiovo-iónových  batérií bude mať táto technika 
dojazd  150 km podľa WLTP.

Dobre utesnený antikorový odpadkový kontajner s nak-
ládkou rôzne veľkých zberových nádob a zadnou vykládkou 
bude mať kapacitu 3,5 m³. Bude sa vyznačovať dobrou ma-
névrovateľnosťou, môže pracovať a ľahko sa pohybovať aj 
v preplnených územiach, čím nespôsobuje zápchy a ďalšie 
mobilné znečistenie ovzdušia. Bočne presklená kabína 
vodiča poskytuje výborný výhľad na strany. Kabína bude 
klimatizovaná, s požadovanými bezpečnostnými prvkami 
a audiosystémom. Všetky potrebné prevádzkové informá-
cie sa zobrazia na digitálnom displeji. Komunálna techni-
ka BEV na zber, odvoz a evidenciu odpadu bude vybavená 
lítiovo-iónovými batériami s kapacitou od 150 do 450 Ah. 
Ich  životnosť udávajú výrobcovia batérií na 2500 nabíjacích 
cyklov. Bude na ňu poskytovaná základná záruka 2 roky a 
predĺžená záruka 3  roky.

PODPORA SYSTÉMOV TRIEDENIA A  ZBERU ODPADOV
Komunálna technika BEV na zber a odvoz komunálneho odpa-
du a kuchynského odpadu je plne v súlade s potrebami budova-
nia nových systémov zberu odpadu v zmysle programu odpadové-
ho hospodárstva Slovenskej republiky. Je vybavená evidenčným 
systémom, ktorý umožní adresné triedenie a zber odpadov, čo 
odstráni anonymitu z procesu vytvárania a nakladania s odpad-
mi. Od nového roka nás čaká triedenie ďalšej zložky odpadu, a 
to biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Ekologicky 
zmýšľajúce samosprávy tak môžu túto úlohu vyriešiť zakúpením 
a rozšírením svojho vozidlového parku o komunálnu techniku BEV 
určenú na zber a odvoz kuchynského odpadu. 
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 BEV  odpadkový voz  určený na zber pevného komunálneho odpadu sa vyzna-
čuje minimálnym hlukom, nulovými emisiami a nízkymi prevádzkovými nákladmi

THINK GREEN – CLEAN GREEN – SAVE GREEN

www.ecoauto.sk info@ecoauto.sk
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Modely Audi e-tron S a Audi                
e-tron Sportback S sú oproti 

pôvodným verziám agilnejšie, ostrej-
šie a dynamickejšie. Ako prvé na sve-
te prinášajú do sériovej výroby kon-
cept pohonu s tromi elektromotormi s 
elektrickým vektorovaním krútiaceho 
momentu. Tie sa postarajú o maximál-
ny výkon až 370 kW s krútiacim mo-
mentom 973 Nm. Vďaka tomu dvojica 
noviniek zrýchli na stovku za 4,5 s. Vý-
konný chladiaci systém umožňuje vyu-
žitie plného výkonu 370 kW po dobu 8 
sekúnd opakovane. 

Vozidlá používajú novú modulárnu 
platformu MEB, určenú pre elektro-
mobily. Väčší elektromotor poháňajúci 
zadnú nápravu pri modeloch Audi e-
tron 55 bol teraz po úprave použitý 
na prednú nápravu, kde dodáva vý-

kon až 150 kW (nominálny 124 kW) 
a vzadu je použitá dvojica menších 
elektromotorov, ktoré ponúknu spo-
lu výkon až 264 kW (nominálny 196 
kW). Pohon bol naprogramovaný na 
efektívnosť v každodennom živote, v 
normálnom jazdnom režime pracujú 
iba zadné elektromotory. Predný po-
hon sa zapne, iba ak vodič potrebuje 
viac energie. Rovnako sa prediktívne 
zapína, ak klesá priľnavosť. Robí to pri 
nízkych hodnotách trenia a pri rých-
lom prejazde zákrutou. Elektrický po-
hon všetkých kolies je doplnený ďal-
šou technickou inováciou v podobe 
elektrického vektorovania krútiaceho 
momentu, ktoré do elektrickej éry pri-
náša výhody konvenčného športového 

diferenciálu. Každý zo zadných elek-
tromotorov vysiela hnacie sily priamo 
na koleso prostredníctvom prevodov-
ky, bez mechanického diferenciálu. 
Po 40 rokoch od uvedenia technoló-
gie quattro posúva spoločnosť Audi 
princíp štyroch poháňaných kolies na 
úplne novú úroveň. 

Rovnako ako ostatné modely e-tron 
umožňujú aj verzie S nabíjanie výko-
nom až 150 kW.

To znamená, že nabíjanie z 5 na 
80 % trvá okolo 30 minút. Dôležitý 
faktor je prepracovaný systém tepel-
ného manažmentu so štandardným 
tepelným čerpadlom, ktoré pomocou 
štyroch okruhov chladí a ohrieva ba-

AUDI
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Značka Audi svojimi modelmi 
e-tron zaujala a nemožno 
povedať, že by spala na 
vavrínoch. V tomto roku je v rade 
e-tron ohlásených hneď niekoľko 
noviniek: e-tron S, e-tron S 
Sportback, RS e-tron GT, e-tron 
GT quattro, ako aj Q4 e-tron

 Audi e-tron 
GT qua� ro 

 Audi RS e-tron GT
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tériu, interiér a elektromotory. Okrem 
toho je v štandardnej výbave palubná 
trojfázová nabíjačka s výkonom 11 
kW, voliteľne 22 kW. 

Svetové prvenstvo predstavujú aj 
voliteľné digitálne svetlomety Matrix 
LED, ktoré využívajú čip DLP s vyso-
kým rozlíšením a okrem presného 
vykrývania ostatných účastníkov pre-
mávky proti oslneniu ponúkajú mno-
ho nových funkcií, ako je zvýraznenie 
jazdných pruhov alebo orientačné 
svetlo. Napríklad v úzkych oblastiach 
ukazujú polohu vozidla v jazdnom 
pruhu, čo pomáha vodičovi zostať v 
strede. Samozrejmá je bohatá tech-
nologická výbava a najmodernejšie 
asistenčné systémy.  

 Ďalšími novinkami sú Audi RS 
e-tron GT a Audi e-tron GT quatro. 
Rovnako ako koncernový súrodenec 
Porsche Taycan využívajú batériu s na-
pätím 800 V. Tá sa skladá z 396 člán-
kov v 33 moduloch a má kapacitu 93 
kWh z ktorej sa využíva 86 kWh. Tá má 
poskytnúť dojaz na úrovni 488 km pod-
ľa cyklu WLTP. O pohon sa stará dvoj-
ica elektromotorov. Tie poskytnú maxi-
málny systémový výkon  pri Audi e-tron 
GT quattro 350 kW a 630 Nm, pri RS 
e-tron GT 440 kW a 830 Nm.  Pri použití 
rozjazdovej automatiky Launch Control 
počas maximálne 2,5 sekundy krát-
kodobý špičkový výkon 390 kW  resp. 
475 kW. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 
zvládnu  za 4,1, respektíve 3,3 sekundy 
(RS e-tron GT), maximálna rýchlosť je 
obmedzená na 245/250 km/h.

Za pozornosť stojí aj možnosť DC 
nabíjania s výkonom až 270 kW, troj-
fázová AC nabíjačka má výkon 11 kW, 
voliteľne 22 kW. 

Posledná z predstavených noviniek 
je Audi Q4 e-tron, ktorý v čase písa-
nia ešte len čakal na uvedenie, takže 
špecifikácie sú iba predbežné. Ide o 
koncernového kolegu modelov VW ID4 
a Škoda ENYAQ iV, postaveného na 
rovnakej koncernovej platforme MEB. 

V najvyššej konfigurácii ponúkne sys-
témový výkon 225 kW, batériu s kapaci-
tou 82 kWh (77 kWh využiteľných), kto-
rá mu vo verziách s pohonom zadnej 

nápravy zabezpečí dojazd okolo 500 
km (WLTP). Hnaciu silu v dvojmotorovej 
verzii prenáša na cestu pohon všetkých 
kolies quattro. Vďaka vynikajúcej trak-
cii akceleruje z nuly na 100 km/h len 
za 6,3 sekundy. Maximálna rýchlosť do-
sahuje 180 km/h. Modulárna platfor-
ma elektromobilu ponúka široké port-
fólio variantov pohonu a úrovní výkonu. 

Nápravy nie sú mechanicky spojené, 
ale elektronické riadenie zabezpečuje 
optimálnu koordináciu rozdelenia krú-
tiaceho momentu – dokonca v zlom-
koch sekundy. Vďaka tomu dosahuje 
toto SUV s elektrickým pohonom opti-
málnu trakciu v akomkoľvek počasí a 
na každom povrchu.

ZDROJ: AUDI

 Audi RS e-tron GT

 Audi Q4 e-tron

 Audi e-tron S Sportback



Skupina BMW mala donedávna v 
ponuke iba jeden čistý elektromo-

bil BMW i3, respektíve i3s. Predsta-
vený bol už v roku 2011 a do predaja 
sa dostal v roku 2013, teda v časoch, 
keď väčšina automobiliek o elektromo-
biloch ani nesnívala. Z hľadiska vývo-
ja elektromobilov je veľmi zaujímavé 
sledovať jeho históriu, pretože to bolo 
jedno z prvých vozidiel s celokom-
pozitovou konštrukciou z uhlíkových 
vlákien. Navyše na ňom veľmi dobre 
vidieť postup vývoja batérií. Prvá ver-
zia prišla na trh s batériou s kapacitou 
18,2 kWh a tá najnovšia má 42,2 kWh. 
Zaujímavé je, že blok batérie má stále 
rovnaké rozmery, takže sa menila iba 
energetická hustota článkov. 

Napriek tomu, že model i3 sa postu-
pom času mierne vyvíjal, ide už predsa 
len o zastaranú techniku, ktorá potre-
bovala generačnú výmenu. Tá prichá-
dza až v tomto roku, ale zato s oveľa 
väčšou slávou. BMW v tomto roku 
uvedie na trh rovno trojicu elektrických 
modelov: BMW iX3, BMW iX a BMW 
i4. Tie pribudnú do portfólia výrobcu k 
radu viac ako 10 modelov plug-in hyb-
ridov, ktoré už sú na trhu. 

Prvý model predstavený v novej 
vlne elektromobility BMW je BMW 
iX3. Nová generácia je pozoruhodná 
hlavne svojou modulárnosťou, vďaka 
ktorej sú jednotlivé komponenty jed-
noducho prispôsobiteľné pre viac mo-
delov rôzne zameraných vozidiel. Nové 
modulárne ústrojenstvo 5. generácie 
sa skladá z troch hlavných technologic-
kých celkov: kombinovanej nabíjacej 
jednotky CCU, ktorá môže mať 
podľa verzie výkon AC na-
bíjania od 3,7 do 22 
kW, elektrickej a 

hybridnej pohonnej jednotky tvorenej 
jedným modulom s výkonom od 90 až 
do 300 kW a batérie, ktorá vďaka me-
niteľnej veľkosti a tvaru článku môže 
mať rôznu kapacitu. Piatu generáciu 
pohonu BMW eDrive budú využívať ok-
rem iX3 aj pripravované modely iX a i4. 
O modulárnosti celej koncepcie sved-
čí aj fakt, že model BMW X3 sa bude 
dodávať ako mild hybrid, s dieselovým 
pohonom, s pohonom benzínovým mo-
torom, ako plug-in hybrid a ako elektro-
mobil. BMW iX3 prichádza s batériou, 
ktorá má o 30 % vyššiu energetickú 
hustotu ako napríklad predchádzajúci 
model i3. Motor sa vyznačuje účin-
nosťou na úrovni až do 93 %, zatiaľ čo 
spaľovacie motory dosahujú účinnosť 
menej ako 40 %. Nový pohon dodáva 

výkon 210 kW (286 k) a krútiaci mo-
ment 400 Nm, na rozdiel od ostatných 
elektrických motorov dostupný pri vy-
sokých otáčkach. Nový model BMW iX3 
zvládne zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 
6,8 sekundy. Maximálna rýchlosť je 
elektronicky obmedzená na 180 km/h. 
Prenos výkonu na zadné kolesá vytvá-
ra klasický zážitok z jazdy s vozidlom 
značky BMW, spojený so špičkovou 
trakciou vďaka systému ARB a s vyni-
kajúcou účinnosťou pohonu. Celková 
kapacita batérie je 80 kWh, pričom vy-
užiteľných je 74 kWh. Vozidlo má vsta-
vanú trojfázovú AC nabíjačku s výko-
nom 11 kW a podporuje DC nabíjanie 
s výkonom až 150 kW. Vďaka tomu sa 
nabije z 10 na 80 % na ultrarýchlej na-
bíjačke za 34 minút. Výkonná batéria 
s vysoko účinným systémom pohonu 
tak poskytne dojazd na úrovni až 459 
km. Vďaka rýchlemu nabíjaniu je vo-
zidlo vhodné aj na zdolávanie dlhších 
vzdialeností. Technologická výbava je 
v podstate rovnaká ako pri ostatných 
verziách X3. Nájdete tu aj BMW Live 
Cockpit Professional (doplnený o upra-
vený navigačný systém), inteligentný 
osobný asistent BMW Intelligent Per-
sonal Assistant, integráciu mobilných 
telefónov s prípravou na rozhrania 
Apple CarPlay a Android Auto, diaľkové 
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 BMW iX3 s novým modulárnym 
ústrojenstvom 5. generácie

 BMW iX3



aktualizácie softvéru Remote Softwa-
re Upgrade, digitálne služby od BMW 
Connected Charging, telefonovanie s 
možnosťou bezdrôtového nabíjania a 
audiosystém s tunerom DAB. Súčasťou 
výbavy môže byť, samozrejme, aj jeden 
displej, adaptívne LED svetlomety, roz-
šírený asistent parkovania, prémiový 
zvukový systém Harman Kardon a veľa 
iného. 

Ďalšia zaujímavá novinka je BMW 
iX, ktorý vychádza z konceptu BMW 
Vision iNEXT. Model iX ponúka nový 
pohľad automobilky BMW na úspešný 
koncept vozidla zo segmentu Sports 
Activity Vehicle (SAV). S úplne novým, 
precíznym a minimalistickým dizajnom 
je BMW iX prvým reprezentantom no-
vej generácie vozidiel. Model iX spája 
najnovšie inovácie v oblastiach ako 
elektrifi kácia, automatizovaná jazda a 
konektivita. Vozidlo využíva piatu ge-
neráciu technológie BMW eDrive, kto-
rá pozostáva z dvoch elektromotorov, 
výkonovej elektroniky, technológie na-
bíjania a z vysokonapäťovej batérie a 
zaručuje tak výnimočnú účinnosť. Pod-
ľa najnovších výpočtov dosiahne maxi-
málny výkon viac ako 370 kW (500 k). 
To znamená, že model BMW iX bude 
mať dosť sily na to, aby zvládol zrých-
lenie z 0 na 100 km/h za menej ako 
5 sekúnd. Vozidlo zároveň ašpiruje na 
najlepšiu spotrebu elektrickej energie 
vo svojom segmente. Na základe pred-
bežných výsledkov testovacieho cyklu 
WLTP by to malo byť menej ako 21 kWh 
na 100 kilometrov. Vysokonapäťové 
batérie s kapacitou viac ako 100 kWh 
by podľa cyklu WLTP mali zabezpečiť 
dojazd do vzdialenosti viac ako 600 
kilometrov. Nová nabíjacia technológia 

modelu BMW iX umožňuje rýchle na-
bíjanie jednosmerným prúdom až do 
výkonu 200 kW. Takto sa môže batéria 
nabiť z 10 na 80 % za menej ako 40 
minút. To znamená, že za desať minút 
získa batéria energiu na ďalších 120 
km. Nabitie batérie prostredníctvom 
vstavanej trojfázovej nabíjačky s vý-
konom 11 kW potrvá menej ako 11 
hodín. Batérie v BMW iX umožňujú 
mimoriadne vysokú mieru recyklácie. 
Energia použitá na výrobu jednotlivých 
článkov batérií a celej vysokonapäťo-
vej batérie pochádza čisto iba z obno-
viteľných zdrojov. Nový technologický 
základ, ktorý sa prvý raz predstaví v 
modeli BMW iX, poskytne platformu na 
výrazný pokrok v oblastiach automa-
tizovanej jazdy a digitálnych služieb. 
Napríklad úroveň výpočtového výkonu 
sa oproti predchádzajúcim modelom 
zvýšila 20-násobne. To znamená, že zo 
snímačov vozidla sa dá spracovať dvoj-
násobný objem údajov ako predtým. 
Obrazovky a ovládacie prvky sa mini-
malizovali iba na to najpodstatnejšie, 

čím sa umocňuje pocit jednoduchého 
interiéru, ktorý poskytuje priestor na 
oddych. Technológia modelu BMW iX 
sa používa veľmi premyslene a zobrazí 
sa iba vtedy, keď je to potrebné. Vďaka 
tomu sa používa veľmi intuitívne a vy-
zerá veľmi jednoducho. Šesťuholníko-
vo tvarovaný volant, kolískový prepínač 
automatickej prevodovky a zakrivený 
displej BMW Curved Display, ktorý tvo-
rí súčasť novej generácie operačného 
systému BMW Operating System, to 
všetko jasne zvestuje svojím futuristic-
kým tvarom nový druh radosti z jazdy.

BMW iX sa začne vyrábať v závode 
BMW Dingolfi ng od druhej polovice 
roka 2021 ako nová technologická 
vlajková loď spoločnosti BMW Group. 

Vývoj modelu BMW i4 tvorí súčasť 
komplexnej produktovej ofenzívy spo-
ločnosti BMW Group s elektricky pohá-
ňanými modelmi. Výrobca ponúkne do 
roku 2023 vo svojej modelovej palete 
dovedna 25 modelov s elektrifi kova-
ním pohonom. Technológia pohonu v 
modeli BMW i4 stanovuje nové štan-
dardy v oblasti energetickej hustoty, 
účinnosti a dojazdu. Elektromotor, vý-
konová elektronika, nabíjacie zariade-
nie a vysokonapäťová batéria, všetky 
tieto komponenty sú vyvinuté nanovo. 
Elektrický motor vyvinutý pre BMW i4 
dodáva maximálny výkon približne 390 
kW (530 k), čím dosahuje úroveň spa-
ľovacích motorov V8 v aktuálnych mo-
deloch značky BMW. Jeho spontánny 
nárast výkonu dáva modelu BMW i4 vý-
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nimočné výkonové vlastnosti a mimo-
riadne vysokú účinnosť. Konštrukcia 
vysokonapäťových batérií vyvinutých 
pre model BMW i4 sa vyznačuje mimo-
riadne plochým tvarom a upravenou 
energetickou hustotou. Pri hmotnosti 
približne 550 kilogramov obsahuje 
zhruba 80 kWh energie. Vďaka tomu 
poskytuje modelu BMW i4 dojazd do 
vzdialenosti asi 600 kilometrov.

Prvé Grand Coupé značky BMW i 
zrýchli z 0 na 100 km/h približne za 4 
sekundy a dosiahne najvyššiu rýchlosť 
viac ako 200 km/h. BMW i4 spája cha-
rakteristické proporcie štvordverového 
kupé s typickými dizajnovými prvkami 
modelov BMW i. Vysoký komfort nastu-
povania a vystupovania zadných pasa-
žierov a priestranný, variabilný interiér 
zaručujú, že vozidlo bude mimoriadne 
vhodné na každodenné jazdy, ako aj 
na cestovanie na dlhé vzdialenosti. 

Komplexné skúsenosti spoločnosti 
BMW Group v oblasti elektrifi kovaných 
pohonov tvoria základ pre škálovateľný 
modulárny systém, ktorého komponen-
ty sa dajú fl exibilne zapracovať do rôz-
nych druhov vozidiel. Piata generácia 
technológie BMW eDrive obsahuje mi-
moriadne kompaktný pohon, v ktorom 
elektrický motor, prevodovka a výkono-
vá elektronika tvoria jeden celok. Ten-
to pohon sa dá zapracovať do všetkých 
druhov vozidiel a bude dostupný pre 
viacero modelov s rôznymi úrovňami 

výkonu. Nová generácia nabíjacieho 
zariadenia sa vyznačuje jednotnou 
konštrukciou, ktorá sa dá zabudovať 
do všetkých druhov budúcich vozidiel. 
Možno ju používať v plug-in hybridných 
modeloch, ako aj v čisto elektricky po-
háňaných vozidlách a je navrhnutá tak, 

aby zvládla nabíjací výkon až do 150 
kW. To umožňuje, aby sa batéria mode-
lu BMW i4 nabila na 80 % svojej plnej 
kapacity približne za 35 minút. To zna-
mená, že na 100 km jazdu sa nabije 
zhruba za šesť minút. 



 BMW i4

 BMW Concept i4

 Aktuálne elektrifi kované modely BMW a Mini
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Novinka z dielne DS Automobiles je v 
poradí štvrtý model tejto prémiovej 

značky, ktorá vznikla v roku 2014 a patrí 
do portfólia skupiny Stellantis. DS Auto-
mobiles nemá v ponuke veľa modelov, 
ale vďaka modernému portfóliu patrí k 
najekologickejším značkám na trhu. S 
označenim E-Tense, ktore znacka po-
uziva pre plug-In hybridy alebo elektro-
mobily bude od začiatku výroby DS4 k 
dispozicii aj ako hybridná verzia. 

DS4 je inovatívny svojím tvarom a je 
dostupný v troch verziách: DS 4, DS 4 
CROSS a DS 4 PERFORMANCE LINE. 
Vozidlo je postavené na novej verzii plat-
formy EMP2, ktorá obsahuje až 70 % no-
vých alebo jedinečných dielcov. Prednú 
časť charakterizuje nový svetelný podpis 
s veľmi úzkymi svetlometmi, ktoré ob-
sahujú systém DS MATRIX LED VISION, 
kombinujúci matricové LED s prisviete-
ním do zákrut. Dopĺňajú ich denné svet-
lá tvorené dvoma líniami LED na oboch 
stranách (spolu 98 LED). Model DS 4 
CROSS vizuálne pôsobí dojmom SUV 
s úpravou dolnej časti nárazníka, ktorý 
zdôrazňuje špeciálna ochrana s matnou 
čiernou farbou. Exkluzívne pre DS 4 
CROSS je k dispozícii Advanced Traction 
Control na lepšiu priľnavosť na piesku, 
snehu a blate a aj asistent rozjazdu do 
kopca (Hill Assist Descent Control).Ver-
zia PERFORMANCE LINE kladie dôraz 
na dynamiku. Cestovanie spríjemňuje 
prispôsobiteľné ambientné osvetlenie. 
Audiosystém FOCAL ELECTRA s výko-
nom 690 wattov, so 14 reproduktormi 
a akustickými bočnými sklami patrí k 
ďalším novinkám v segmente. Značka 

DS Automobiles, dvojitý šampión seriálu 
Formula E z rokov 2019 a 2020, je na 
špičke elektrifi kácie. Nová verzia platfor-
my EMP2 vznikala tak, aby prijala novú 
generáciu plug-in hybridného pohonu 
bez obmedzenia variability či batožino-
vého priestoru. Prepĺňaný benzínový 
štvorvalec s výkonom 132 kW (180 k) 
spolupracuje s elektromotorom s výko-
nom 81 kW (110 k) a s prevodovkou e-
EAT8, výsledkom je potom kombinovaný 
výkon 165 kW (225 k). Poháňa ho účin-
nejšia batéria s novými, kompaktnejšími 
a väčšími článkami, umiestnenými za 
deformovateľnou priečkou. Poskytuje 
dojazd do vzdialenosti 50 km (podľa 
kombinovaného cyklu WLTP). Batéria 
má kapacitu 13,2 kWh a palubnou AC 
nabíjačkou s výkonom 7,4 kW ju nabije-
te asi za 1 hodinu 45 minút. 

Aby sa vodič mohol naplno venovať 
riadeniu, má k dispozícii Extended He-
ad-up Display, ktorý ponúka všetky dôle-
žité údaje v jeho zornom poli priamo na 

vozovke.  Nové rozhranie multimediál-
neho systému DS Iris system možno 
vďaka ikonám upraviť podľa osobných 
preferencií. Nastavenia a zobrazenia sa 
prispôsobia hneď, keď používateľ nastu-
puje do vozidla. Systém možno ovládať 
hlasom aj gestami a obsahuje aj systém 
osobného asistenta schopný rozpoznať 
hovorenú reč a plniť požiadavky.

Vozidlo podporuje aj vzdialenú on-line 
aktualizáciu softvéru. Vo výbave môžete 
nájsť aj systém nočného videnia ktorý 
vám na displeji zvýrazní osoby alebo 
zvieratá pred vozidlom a upozorní na 
možnosť kolízie.  Infračervená kamera 
umiestnená v mriežke chladiča dokáže 
aj v tme a za zlej viditeľnosti zamerať 
chodcov a zvieratá až na vzdialenosť 
200 metrov. Vodič sa pozerá na vozovku 
na digitálnej prístrojovej doske a nebez-
pečné výstrahy sa zobrazujú aj na head-
up displeji. 

Model DS 4 je vyrobený z 95 % opä-
tovne použiteľných materiálov a z 85 
% recyklovateľných dielcov. Až 30 % 
hmotnosti tvoria opätovne použiteľné 
alebo recyklovateľné materiály, rozde-
lené na kovy a polyméry. Dovedna 20 % 
dielcov palubnej dosky, ktoré nevidno, 
je z konope. Medzi recyklovanými ma-
teriálmi sa nachádzajú polypropyléno-
vé, polyesterové a elastomérové vlák-
na, využité na spodnej strane podvozka 
ako pohlcovače, na redukciu hluku či 
ako úchytné body.



DS AUTOMOBILES

 DS 4

 Rodinné stretnuti e DS9 E-Tense, DS7 Crossback E-Tense, DS3 Crossback E-Tense a DS Formula-e
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Elektrická revolúcia sa nevyhýba ani 
značke Citroën a v tomto roku sa 

dočkáme rovno niekoľkých noviniek – 
od kompaktného hatchbacku ë-C4 cez 
veľkopriestorový ë-SpaceTourer až po 
úžitkový ë-Jumpy. 

Citroën vo svojich elektromobiloch 
využíva koncernovú platformou PSA 
eCMP, takže pohonný systém je zhod-
ný s koncernovými kolegami. Citroën 
ë-C4 ponúkne bohatú technologickú 
výbavu a jazdné vlastnosti vhodné na 
každodenné použitie v rodine pri jaz-
dení v rámci mesta aj v prímestských 
oblastiach. Vozidlo je vybavené batéri-
ou s kapacitou 50 kWh, ktorá sľubuje 
dojazd podľa cyklu WLTP až 350 km. 
Pohon prednej nápravy zabezpeču-
je elektromotor s výkonom 100 kW a 
krútiacim momentom 260 Nm. Vďaka 
11 kW trojfázovej nabíjačke batériu 
aj v domácich podmienkach nabijete 
zhruba za 5 hodín. Pri dlhších cestách 
dobre poslúži podpora DC nabíjania s 
výkonom až 100 kW, vďaka čomu ba-
tériu na rovnako výkonnej nabíjačke 
dokážete z 10 na 80 % dobiť už za 30 
minút. Novinka je vybavená plne digi-
tálnym združeným prístrojom, ktorý ob-

sahuje základné informácie týkajúce 
sa elektrického pohonu a systémov vo-
zidla. Dotykový 10-palcový displej mul-
timediálneho systému ponúkne okrem 
iného aj štatistiky spotreby elektrickej 
energie a umožní aj nastavenie odlože-
ného nabíjania alebo predklimatizova-
nia vozidla pred nástupom. Samozrej-
má je podpora Android Auto aj Apple 
CarPlay. Na lepšie sústredenie za jazdy 
je vo výbave aj head-up displej, ktorý 
poskytuje všetky dôležité jazdné údaje. 
Používateľ má k dispozícii aj mobilnú 
aplikáciu my Citroën, ktorá umožňuje 
sledovať stav nabitia batérie a zvyšný 
čas nabitia vozidla, sledovať dojazd vo-
zidla, naplánovať nastavenie nabíjania 
a naplánovať a nastaviť teplotu vo vo-
zidle na diaľku.

Veľkopriestorový van ë-SpaceTou-
rer ponúkne už pri výbere slušnú va-
riabilitu s dvoma batériami s kapacitou 
50 kWh a dojazdom 230 km alebo s 
kapacitou 75 kWh a dojazdom až 330 
km. Vozidlo sa s menšou batériou bude 
dodávať v troch dĺžkach karosérie XS, 
M a XL a s väčšou batériou v dĺžkach 
M a XL. ë-SpaceTourer využíva rovnakú 
koncernovú platformu ako ë-C4, tak-

že tu nájdete elektromotor s výkonom 
100 kW a krútiacim momentom 260 
Nm. Nabíjanie na AC stojanoch zabez-
pečuje 11 kW trojfázová nabíjačka, DC 
nabíjanie podporuje výkon až 100 kW. 
Vďaka tomu sa batéria môže na 100 
kW nabíjačke nabiť z 10 na 80 % už 
za 30 minút, pri väčšej batérii za 45 
minút. Vozidlo môže byť nakonfi guro-
vané na prepravu 5, 7 alebo 8 osôb. 
Výška karosérie 1,90 m zaručuje prí-
stup do všetkých parkovísk. Bočné 
posuvné dvere s hands-free funkciou 
ovládania sú veľmi praktické, ak máte 
plné ruky alebo potrebujete usadiť 
bábätko do autosedačky. Otváracie 
okno zadných dverí umožňuje prístup 
do batožinového priestoru aj v sties-
nených podmienkach. Sedačky možno 
jednoducho vybrať, čím vznikne veľký 
prepravný priestor s objemom až 4554 
l v najväčšej verzii XL. Vozidlo môže 
byť vybavené až pätnástimi asistenč-
nými systémami, farebným head-up 
displejom, systémom rozpoznávania 
dopravných značiek či systémom aktív-
neho brzdenia v prípade nepozornosti. 
Vo výbave je takisto 7-palcový dotyko-
vý displej multimediálneho systému s 
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3D navigačným systém Connect Nav. 
Nezabudlo sa ani na podporu Mirror 
screen, Apple CarPlay a Android Auto. 
K dispozícii je i mobilná aplikácia my 
Citroën.

Malá dodávka ë-Jumpy osloví pre-
dovšetkým fi remných zákazníkov, kto-
rým ponúkne variabilnú veľkosť karo-
série XS, M a XL a batériu s kapacitou 
50 kWh na dojazd 230 km alebo 75 
kWh na dojazd až 330 km. Pohonný 
systém je rovnaký ako u predchádza-
júcich kolegov, takže tu máme rovnaký 
100 kW motor poháňajúci prednú ná-
pravu, 11 kW AC nabíjanie a 100 kW 
DC nabíjanie. Maximálna rýchlosť je 
rovnako ako pri modeli ë-SpaceTourer 
obmedzená na 130 km. Vozidlo má 
nakladací priestor s objemom 4,6 až 
6,6 m3 podľa verzie a užitočnú nos-
nosť až do 1275 kg. Celková výška je 
pri všetkých verziách 1,9 m, takže sa s 
vozidlom bez problémov dostanete do 
akýchkoľvek parkovacích priestorov. 
Vo výbave je farebný head-up displej, 
parkovací asistent s kamerou aj aktív-
ny systém brzdenia zabraňujúci riziku 
dopravnej nehody, multimediálny sys-
tém vybavený 7" dotykovým displejom 
s navigačným systémom Connect Nav 
a hlasovým ovládaním. Samozrejmosť 
je podpora Apple CarPlay a Android 
Auto. K vozidlu sa môžete pripojiť aj 
pomocou smartfónu prostredníctvom 
aplikácie My Citroën. 

 

 Citroën ë-SpaceTourer 

 Citroën ë-Jumpy  

 Citroën ë-C4 



Nová 500
Po hybridných verziách modelov Fiat 500 a Fiat Panda uvádza 
značka Fiat na trh úplne elektrickú verziu ikonického mode-
lu F500. V tomto prípade ide skutočne o dospelú F500e bez 
kompromisov. Nová „päťstovka“ je doslova dizajnérsky skvost 
s nezameniteľným talianskym vkusom, vybavená modernými, 
inovatívnymi a ekologickými technológiami, ako sa na auto 
budúcnosti patrí. Model F500 bol vždy ikonou v segmente 
malých vozidiel. Posledná elektrická verzia nie je výnimka, čo 
potvrdzuje aj zisk prestížneho ocenenia za najlepší priemysel-
ný dizajn Red Dot Award 2020 v októbri minulého roka.

 Nový elektrický model prichádza v troch karosárskych ver-
ziách. Varianty HB a Cabrio poznáme z predchádzajúcich ver-
zií 500. Tretí variant 3+1 je absolútna novinka. Je totiž vybavený 
tretími malými dverami. Tie sa otvárajú v opačnom smere a 
absencia stredového stĺpika v dverách znamená, že môžete 
pohodlnejšie nasadnúť do vozidla, ľahšie nakladať, alebo vy-
kladať veľké predmety, komfortnejšie usadiť dieťa na zadné 
sedadlo. Len čo však zatvoríte malé dvere, nie je navonok vidi-

teľný nijaký rozdiel od ostatných verzií 500 – má totiž rovnaký 
štýl aj veľkosť. Nová elektrická päťstovka je dostupná v 4 úrov-
niach výbav: Action, Passion, Icon a top verzia La Prima.

NOVÉ PRVKY A KONEKTIVITA
Nový model 500 Action už v základe obsahuje všetky prvky 
ADAS, ktoré by ste mohli štandardne potrebovať pri jazde v mes-
te, ako napríklad Drowsy Driver Detection na sledovanie úrovne 
koncentrácie vodiča; ďalej sú to autonómne núdzové brzdenie, 
ktoré dokáže rozpoznať aj cyklistov a chodcov, asistent udržiava-
nia v jazdnom pruhu, systém varujúci vodiča, aby sa dostal späť 
do jazdného pruhu, keď zistí akýkoľvek posun v jazdnom pruhu, 
alebo rozpoznávanie dopravných značiek, ktoré číta dopravné 
značky a odporúča správnu rýchlosť, ktorú treba dodržiavať.

 Čo sa týka konektivity, nová 500 Action prichádza s informačno-
zábavným systémom určeným pre tých, ktorí chcú zostať stále v 
spojení. Nazýva sa to smart audio. Pripojenie bluetooth, pomocou 
ktorého sa váš smartfón pripája k reproduktorom novej päťstovky, 
v spojení s konkrétnou aplikáciou ponúka ideálne využitie a inte-
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rakciu s autom. Takto sa smartfón stáva centrom informačno-zá-
bavného systému vozidla. Aplikácia Môj diaľkový ovládač umož-
ňuje zákazníkom kontrolovať úroveň nabitia batérie na diaľku, 
naplánovať nabíjanie vozidla, vyhľadať najbližšie verejné nabíjacie 
stanice a platiť priamo z mobilných telefónov. Aplikácia Vám jed-
noducho umožní nájsť presnú polohu auta, zamknúť a odomknúť 
dvere, zapnúť, alebo vypnúť svetlá, prípadne naprogramovať kli-
matizačný systém. To všetko sa dá priamo zo smartfónu.

 

NABÍJANIE, VÝKON, DOJAZD A CENY
Nová 500 ponúka možnosť AC nabíjania s výkonom 2,3 kW, ale-
bo za príplatok s výkonom až 11 kW. Základná verzia 500 Action 
disponuje tzv. DC rýchlym nabíjaním s výkonom 50 kW. Všetky 
vyššie výbavy Passion, Icon a La Prima majú štandardne DC rýchle 
nabíjanie až s výkonom 85 kW. To vám umožní priemerný denný 
nájazd 50 km dosiahnuť už za 5 minút nabíjania.

 Vstupná výbava F500 BEV HB Action obsahuje 70 kW motor a 
batériu s kapacitou 23,8 kWh. Cena sa začína na zaujímavých 23 
800 eurách s DPH. Verzie Passion, Icon a La Prima sú štandardne 
vybavené motorom s výkonom 87 kW a batériou s kapacitou 42 
kWh. To im umožňuje dojazd v kombinovanom režime až 320 km 
a v mestskom režime až 459 km. Cena verzie Passion sa začína 
od 27 800 eur s DPH. Na druhom konci výbav sa nachádza top 
verzia 500 La Prima. Tá zosobňuje skutočnú koncentráciu štýlu a 
technológie, ktorá je priamo zameraná na fanúšikov krásy, tvori-
vosti a inovácií.

EDucato
Fiat Ducato je už desaťročie jednotkou vo svojom segmente 
na slovenskom trhu. Tento rok prichádza aj v dlho očakávanej 
elektrickej verzii. Fiat si na uvedení tejto verzie dal naozaj zá-

ležať. Svedčí o tom fakt, že už od začiatku sa tento model po-
núka v širokej škále verzií. Ponuka obsahuje všetky karosárske 
vyhotovenia: dodávka, šasi a verzia kombi na prepravu osôb.

 Elektrické Ducato má v sebe nezameniteľnú DNA, ktorá 
spája v praxi rokmi overenú vysokú úžitkovú hodnotu, špičko-
vé parametre, spoľahlivosť a nové technológie. To v spojení s 
elektrickým pohonom posúva Ducato na novú, vyššiu úroveň.

 Nové elektrické Ducato je vybavené elektrickým motorom s 
výkonom 90 kW. Ponúka dve kapacity batérie – obe sú chlade-
né vodou, čo im zabezpečuje vysoký tepelný komfort. Vstupná 
verzia je vybavená batériou s kapacitou 49 kWh, druhý variant 
dosahuje kapacitu až 79 kWh. Dojazd elektrického Ducata v 
prípade dodávky verzie Van L2H1 dosahuje v mestskom reži-
me až 309 km, najväčší model VAN L4H3 disponuje v mest-
skom režime dojazdom až 288 km. 

Nové elektrické Ducato možno nabíjať striedavým aj jedno-
smerným prúdom.

Nabíjanie striedavým prúdom AC pre 47 kWh batériu dosa-
huje výkon 7 kW, pre 79 kWh batériu je nabíjací výkon 11 kW. 
Pri oboch kapacitách batérií sa dá výkon nabíjania striedavým 
prúdom AC za príplatok zvýšiť až na 22 kW. Nové elektrické 
Ducato disponuje jednosmerným rýchlym nabíjaním s výko-
nom 50 kW.

Cena nového elektrického Ducata by mala začať od 
49 900 eur bez DPH. Široká ponuka verzií, ako aj špičko-
vé parametre a moderné technológie dokážu pokryť širokú 
časť potrieb zákazníkov. V čase znižovania emisií, uzatvárania 
 centier miest a vzniku nízkoemisných zón je nové elektrické 
Ducato ideálna alternatíva, ktorá umožní aj napriek týmto 
opatreniam naďalej zabezpečovať zásobovanie tzv. poslednej 
míle, a to efektívne a hlavne perspektívne.
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Kórejská automobilka Hyundai sa v krát-
kom čase stala lídrom na poli alterna-

tívnych pohonov a špeciálne elektromo-
bility. Svoj debut slávila modelom Hyundai 
Ioniq, ktorý prišiel na trh rovno z troch va-
riantoch elektrifi kácie – ako hybrid, plug-
in hybrid a elektromobil. Hlavne elektrická 
verzia sa stala veľmi obľúbenou vďaka 
priaznivej kombinácii veľkého priestoru v 
kabíne, kvalitného spracovania, bohatej 
technologickej výbavy a rýchleho nabíja-
nia, ktoré kompenzovalo použitie iba 28 
kWh batérie. Faceliftovaná verzia dostala 
o viac ako 10 kWh väčšiu batériu, čím sa 
dojazd zväčšil z doterajších asi 220 km na 
takmer 320 kilometrov. Navyše pribudol 
modernizovaný multimediálny systém 
s väčším displejom a telematické služby 
umožňujúce pripojenie cez mobilnú apli-
káciu. Ioniq tak stále patrí k veľmi vyhľadá-
vaným modelom. Svoje skúsenosti a po-
žiadavky zákazníkov Hyundai zúročil pri 
vývoji revolučného modelu Hyundai Kona 
Electric. Tento crossover prišiel po prvý-
krát s dojazdom cez 400 km za cenu do 
40 000 eur. Kona Electric využíva batériu s 

kapacitou až 64 kWh. S elektromotorom s 
výkonom 150 kW a krútiacim momentom 
395 Nm poháňajúcim prednú nápravu 
sa dostane z nuly na 100 km/h za 7,6 s. 
Výrobca však vzhľadom na veľkú kapa-
citu batérie trocha podcenil AC nabíjanie, 
vstavaná nabíjačka bola iba jednofázová s 
výkonom 7,2 kW. Neskôr tak do ponuky 
pribudla aj voliteľné 10,5 kW trojfázová 
nabíjačka. Faceliftovaná verzia prináša-
modernizovaný infotainment s veľkým 
displejom, telematické služby umožňu-
júce pripojenie k vozidlu cez smartfón aj 
aktualizácie softvéru cez internet. Z veľmi 
vydarenej koncepcie modelu Kona Elect-
ric vychádzajú aj koncernoví súrodenci Kia 
e-Niro a Kia e-Soul, ktorí využívajú rovna-
kú techniku pohonu. 

Ioniq si získal veľkú popularitu aj vo svo-
jej plug-in hybridnej verzii, ktorá využíva 
kombináciu 1,6 l benzínového štvorval-
ca s výkonom 77 kW a elektromotora s 
výkonom 45 kW. Systémový výkon tak 
dosahuje 104 kW a krútiaci moment 265 
Nm. Pohonný systém pracuje so šesť-

stupňovou automatickou prevodovkou. 
Rovnako ako pri elektrickej verzii sa aj 
plug-in hybrid vyznačuje dobrými jazd-
nými vlastnosťami, komfortným a prie-
stranným interiérom a bohatou techno-
logickou výbavou. 

Na tento rok si Hyundai pripravil viace-
ro zaujímavých noviniek. V oblasti elek-
tromobilov je to zavedenie samostatnej 
značky Ioniq pre elektromobily. Značka, 
pod ktorou sa budú dodávať iba čisto 
elektrické vozidlá, stavia na novo vyvi-
nutej platforme E-GMP, pre ktorú už boli 
oznámené minimálne tri nové modely: 
Ioniq 5, Ioniq 6 a Ioniq 7. 

V tomto roku prichádza na trh model 
Ioniq 5, ktorý vychádza z predstaveného 
konceptu 45. S karosériou typu crossover 
má vozidlo dĺžku 4635 milimetrov. K dis-
pozícii sú dve veľkosti batérií s kapacitou 
58 kWh alebo 72,6 kWh dve usporiadania 
motorov pohonom vzadu, alebo všet-
kých kolies (AWD). Všetky verzie pohonu 
poskytujú  maximálnu rýchlosť 185 km/h, 
najvyššia verzia s pohonom AWD so 72,6 
kWh batériou ponúkne kombinovaný 
výkon 225 kWh s max. krútiacim momen-
tom 605 Nm. Z 0  na 100 km/h zrýchli za 
5,2 sekundy.

Vo verzii 2WD so so 72,6 kWh batériou 
ponúkne podľa cyklu WLTP dojazd na 
úrovni 470 ~ 480 km.

Veľmi zaujímavá je aj informácia, že vo-
zidlo využíva 800-voltový elektrický systém 
a výkon DC nabíjania až 232 kW. Batéria 
sa tak dokáže na 80 % kapacity nabiť už 
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za 18 minút. Elektrický systém podporuje 
funkciu V2L (Vehicle to Load) ktorá dokáže 
spätne dodávať výkon 3,6 kW a umožní 
tak nabíjanie ďalších zariadení (e-bajk, e-
kolobežka a pod) alebo zásobovanie do-
mácnosti energiou pri výpadku.  Výrobca 
sľubuje aj bohatú technologickú výbavu 
s 12,3" displejom multimediálneho systé-
mu a veľkoplošným head-up displejom s 
rozšírenou realitou. Riadiaci systém má byť 
schopný autonómnej jazdy úrovne 2. 

Okrem čisto elektrických vozidiel však 
Hyundai stále pracuje aj na plug-in hyb-
ridných technológiách, o čom svedčí dvo-
jica noviniek Hyundai Tucson Plug-in Hyb-
rid a Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid. 

Úplne nový Tucson Plug-in Hybrid 
je vybavený pohonným ústrojenstvom 
založeným na tretej generácii 1,6-litrové-
ho benzínového motora T-GDi Smart-
stream. Ten je spojený so 66,9 kW elektric-
kým motorom s maximálnym krútiacim 
momentom 304 Nm a 13,8 kWh lítiovo-
polymérovou batériou. Kombinácia ben-
zínového motora a elektromotora posky-
tuje maximálny výkon 197 kW a najvyšší 
krútiaci moment 350 Nm. Systém je spo-
jený so šesťstupňovou automatickou pre-
vodovkou (6 AT) s ovládaním shift by wire 
a štandardne aj pohonom všetkých kolies. 
Elektrický dojazd podľa normy WLTP sa 
pohybuje okolo 50 km. Vozidlo je vyba-
vené jednofázovou AC nabíjačkou s vý-
konom 7,2 kW, ktorou nabijete batériu za 
necelé dve hodiny. Štandardná výbava je 
technológia pohonu všetkých kolies Hy-
undai HTRAC s voličom režimu Terrain 
Mode na bezpečnú jazdu v náročnom 
teréne. Voliteľne dodávané elektronic-
ky riadené odpruženie (ECS) využíva 
technológiu adaptívneho tlmenia, ktorá 
poskytuje všestranné jazdné vlastnosti v 
závislosti od situácie a preferencií vodi-
ča. Ako je už u výrobcu zvykom, samoz-

rejmosť je bohatá technologická výbava 
a kvalitný multimediálny systém ovláda-
ný centrálnym 10,25" displejom. Nájde-
te tu aj služby konektivity Hyundai Blue 
Link, vďaka ktorým sa môžete k vozidlu 
pripojiť diaľkovo zo smartfónu a skon-
trolovať jeho stav, prípadne ovládať nie-
ktoré funkcie. Špičkové asistenčné sys-
témy a prvky aktívnej bezpečnosti radia 
nový Tucson medzi najbezpečnejšie 
vozidlá na trhu. Pomocou diaľkového 
inteligentného parkovacieho asistenta 
(RSPA) vozidlo dokáže samo zaparko-
vať aj vyparkovať bez zásahu vodiča. 
Asistent na jazdu po diaľnici (HDA) udr-
žuje auto v strede jazdného pruhu a zá-
roveň prispôsobuje rýchlosť na základe 
údajov z navigácie a premávky v okolí. 
Asistent na predchádzanie kolíziám pri 
parkovaní, ktorý je k dispozícii výhrad-
ne pre Tucson Plug-in Hybrid, pomáha 
predchádzať kolíziám s prekážkami 
vzadu pri cúvaní pri nízkej rýchlosti. Sys-
tém vydáva zvukové a vizuálne výstrahy 
a podľa potreby zabrzdí. Množstvo ďal-
ších bezpečnostných prvkov prispieva k 
zlepšeniu viditeľnosti, ochrane cestujú-
cich na predných aj zadných sedadlách 
a predchádzaniu kolíziám.

Ďalšia z plug-in hybridných noviniek je 
najväčšie SUV v ponuke výrobcu, model 
Santa Fe 1,6 T-GDi Plug-in Hybrid. 
Táto verzia je poháňaná rovnakým no-
vým 1,6-litrovým benzínovým motorom 
s priamym vstrekovaním T-GDi Smart-
Stream, spárovaným s elektromotorom 
s výkonom 66,9 kW, ktorý čerpá energiu 
z 13,8 kWh lítiovo-iónovej polymérovej 
batérie. Tento variant bude k dispozícii s 
pohonom všetkých kolies. Bezpečnosť 
posádke vozidla aj ostatným účastní-
kom premávky zabezpečuje systém 
autonómneho núdzového brzdenia s 
detekciou vozidiel, cyklistov aj chodcov, 
nový systém autonómneho núdzového 
brzdenia pri odbočovaní vľavo aj asistent 
na monitorovanie mŕtveho uhla. Kolíziám 
pomáha zabrániť asistent upozorňujúci 
na vozidlá približujúce sa zboku pri cú-
vaní či asistent na bezpečné opustenia 
vozidla. Nielen rodičov poteší techno-
lógia prevzatá už zo staršej verzie Santa 
Fe – upozornenie na prítomnosť cestujú-
cich na zadných sedadlách so senzormi 
pohybu. Prístrojová doska Supervision so 
4,2-palcovým farebným displejom TFT, 
elektricky ovládané okná a vyhrievané a 
sklopné vonkajšie zrkadlá, automatická 
dvojzónová klimatizácia či Smart Pack 
s inteligentným kľúčom so štartovacím 
tlačidlom, alarmom a imobilizérom – to 
všetko prispieva k pohodliu majiteľa no-
vého Santa Fe. Samozrejmosti sú aj be-
zdrôtové nabíjanie smartfónu, adaptívny 
tempomwat s funkciou auto stop a štart, 
svetelný a dažďový senzor, predné a za-
dné parkovacie senzory aj zadná parko-
vacia kamera. 
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Elektrifi kácia neobchádza ani brit-
ské značky Jaguar/Land Rover. Po 

úspešnom prémiovom elektromobile 
Jaguar I-Pace, ktorý sa v minulom roku 
dočkal aj modernizácie, prichádzajú 
teraz na rad ďalšie modely s plug-in 
hybridným pohonom. Nájdeme medzi 
nimi plug-in hybridné verzie Range Ro-
ver Velar, Defender, Discovery sport aj 
Evoque, ako aj Jaguar E-Pace a Jaguar 
F-Pace. 

Range Rover Defender P400e 
využíva plug-in hybridný systém, ktorý 
je kombináciou benzínového štvorval-
ca s objemom 2 l a výkonom 224 kW 
s elektromotorom s výkonom 105 kW. 
Systémový výkon zostavy je 300 kW a 
krútiaci moment 640 Nm. Vozidlo je 
vybavené batériou s kapacitou 19,2 
kWh, ktorá poskytuje elektrický dojazd 
asi 43 km. Nabíjanie je zabezpečené 
vstavanou jednofázovou AC nabíjač-
kou s výkonom 7,4 kW a vo výbave je 
aj podpora DC nabíjania s výkonom 
40 kW. Model P400e je vďaka bez-
konkurenčným schopnostiam a terén-
nej geometrii plnohodnotného plug-in 
hybridného elektrického pohonu 4×4 
schopný jazdy v nižšom rozsahu v čisto 
elektrickom režime, čo dodáva dob-
rodružstvám v divočine nový rozmer. 
Defender P400e vykazuje spotrebu len 
3,3 l/100 km, dokáže zrýchliť z nuly na 
100 km/h za 5,6 sekundy a dosiahne 
najvyššiu rýchlosť 209 km/h. Pomocou 

DC rýchlonabíjačky sa model P400e 
dobije na 80 percent kapacity už za 
30 minút. Vozidlo je v ponuke s kon-
fi guráciou piatich alebo šiestich miest 
na sedenie. Hnacia sústava PHEV sa 
vyznačuje aj vynikajúcimi terénnymi 
schopnosťami. Lineárny prenos krú-
tiaceho momentu, ktorý umožňuje 
elektromotor, v spojení s výkonným zá-
žihovým motorom s hladkým chodom 
zabezpečujú maximálnu fl exibilitu. 
Tieto vlastnosti sú zároveň kľúčové pre 
ťažnú schopnosť modelu Defender: 
plug-in hybridná verzia P400e utiahne 
až 3000 kg a dokáže uniesť zaťaženie 

strechy až 168 kg (dynamické) alebo 
300 kg (statické). 

Range Rover Velar P400e pre-
berá pohonný systém z modelu De-
fender. S rovnakou kombináciou ben-
zínového štvorvalca s objemom 2 l a 
výkonom 224 kW s elektromotorom s 
výkonom 105 kW a krútiacim momen-
tom 640 Nm. Systémový výkon zostavy 
je 300 kW a krútiaci moment 640 Nm. 
Vozidlo je vybavené batériou s kapa-
citou 17,1 kWh, ktorá poskytuje elek-
trický dojazd asi 53 km. Nabíjanie je 
zabezpečené vstavanou jednofázovou 
AC nabíjačkou s výkonom 7,4 kW a vo 
výbave je aj podpora DC nabíjania s vý-
konom 32 kW. 

Modely Range Rover Evoque 
P300e a Discovery Sport P300e 
využívajú rovnaký plug-in hybridný 
systém. Ten je založený na kombinácii 
1,5-litrového trojvalcového zážihového 
motora Ingenium s výkonom 147 kW 
a 80 kW elektromotora integrovaného 
do zadnej nápravy. Ten je napájaný 
z Li-ion akumulátora s kapacitou 15 
kWh pod zadnými sedadlami. Range 
Rover Evoque dosahuje s týmto poho-
nom zrýchlenie z 0 na 100 km/h len 
za 6,4 sekundy pri spotrebe paliva 1,4 
l na prvých 100 km. V režime s čisto 
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elektrickým pohonom dokáže prejsť až 
66 km.

 Discovery Sport zvládne šprint z 0 
na 100 km/h za 6,6 sekundy a dokáže 
na čisto elektrický pohon prejsť až 62 
km so spotrebou paliva 1,6 l/100 km. 
Oba modely môžu iba s elektrickým 
pohonom vyvinúť maximálnu rýchlosť 
až do 135 km/h. Vozidlá sú zhodne 
vybavené jednofázovou AC nabíjačkou 
s výkonom 7,4 kW a DC nabíjaním s 
výkonom 32 kW na nabitie 15 kWh lí-
tiovo-iónového akumulátora umiestne-
ného pod zadnými sedadlami. Akumu-
látor tvorí 84 prizmatických článkov, 
usporiadaných do siedmich 50 Ah mo-
dulov po 12 článkov. Naspodku sa na-
chádza kryt z ocele hrubej 6 mm, ktorý 
chráni akumulátor bez narušenia špič-
kových terénnych schopností vozidla.

Elektrifi kácie sa dočkal aj obľúbený 
Jaguar E-Pace P300e. Ten využíva 
plug-in hybridný systém s kombiná-
ciou 1,5-litrového trojvalca Ingenium 
s výkonom 147 kW a 80 kW elektro-
motora poháňajúceho zadnú nápravu. 
Je napájaný z Li-ion akumulátora s 
kapacitou 15 kWh pod zadnými se-
dadlami. Jaguar e-Pace P300e s týmto 
pohonom zrýchli z 0 na 100 km/h len 
za 6,1 sekundy pri spotrebe paliva 2 l 
na prvých 100 km. V elektrickom reži-
me prejde až 66 km. Palubnou jedno-
fázovou AC nabíjačkou s výkonom 7,4 
kW batériu nabijete asi za 1,5 hodiny, 
DC nabíjaním s výkonom 32 kW za 30 
minút z 10 na 80 %. Za zmienku stojí 
aj nový infotainment PiviPro, ktorý má 
integrované funkcie pre smartfóny. Sa-
mozrejmosti sú vysoká technologická 
výbava a množstvo jazdných asisten-
tov. 

Tímový kolega Jaguar F-Pace 
P400e využíva rovnaký pohon ako 
Defender a Velar s benzínovým dvojlit-
rom s objemom 2 l, výkonom 297 kW a 
krútiacim momentom 640 Nm. Vozidlo 
je vybavené batériou s kapacitou 13,6 
kWh, ktorá poskytuje elektrický dojazd 
asi 59 km. Nabíjanie je možné vsta-
vanou jednofázovou AC nabíjačkou s 
výkonom 7,4 kW a vo výbave je aj pod-
pora DC nabíjania s výkonom 32 kW. 



 Range Rover Evoque P300e 

 Range Rover Velar P400e

 Jaguar E-Pace P300e.

 Jaguar F-Pace P400e 



Značka Lexus má vo svojom portfó-
liu veľké množstvo hybridov. Niet 

sa čo čudovať, keďže ide o luxusnú 
značku automobilky Toyota. Teraz však 
prichádza so svojím vôbec prvým elek-
tromobilom Lexus UX 300e. Úplne 
elektrický crossover nesie dizajnové 
prvky Lexus, napríklad typickú masku 
chladiča, vytvarované charakteristic-
ké línie a športovú strechu. Vpredu sú 
výrazné denné svetlá s motívom šípky 
nad elegantnými trojprojektorovými 
LED svetlometmi, ktoré zvýrazňujú 
svetlá v tvare L, charakteristické pre 
značku Lexus. Vozidlo je koncipované 
ako mestský elektromobil, ale para-
metre pohonného systému dávajú 
šancu aj občasným výletom do okolia. 
Vo výbave nájdete batériu s kapaci-
tou 54,3 kWh, z ktorých sa využíva 
50 kWh. Elektromotor na prednej ná-
prave s výkonom 150 kW a krútiacim 
momentom 300 Nm dokáže vozidlo 
dostať na stovku za 7,5 s. Maximálna 
rýchlosť je obmedzená na 160 km, 
udávaný dojazd podľa metodiky WLTP 
je 260 km. Nabíjanie zabezpečuje 
vstavaná jednofázová AC nabíjačka s 
výkonom 6,6 kW, k dispozícii je aj DC 
nabíjanie s výkonom 50 kW, ktoré vy-
užíva štandard CHAdeMO.

Ako sa dá čakať, UX 300e ponúkne 
aj bohatú technologickú výbavu. Zau-

jímavá je konektivita vozidla. Vďaka 
aplikácii Lexus Link Mobile môžete 
na diaľku skontrolovať úroveň nabitia 
a dojazd svojho UX 300e a rozhodnúť 
sa, či treba batériu dobiť na 100 %. Pri 
domácom nabíjaní takisto možno zis-
tiť, kedy bude vaše auto úplne nabité, 
z pohodlia vašej obývačky. Môžete si 
napríklad nastaviť časovač, ktorý za-
bezpečí, že nabíjanie bude dokončené 
pred zvoleným časom odchodu. Táto 
funkcia umožňuje ovládať klimatizá-

ciu a rozmrazovať čelné sklo UX 300e 
z tepla domova alebo kancelárie. Ok-
rem toho sa dá nastaviť klimatizácia 
na plánovaný čas odchodu, čo zaru-
čuje maximálny komfort, keď prídete k 
svojmu autu. Rozmrazovanie sa počas 
chladného rána dá takisto aktivovať 
na diaľku. Popri úlohách týkajúcich sa 
elektromobilu vám Lexus Link pomôže 
organizovať servis na UX 300e alebo 
použiť funkciu Zdieľať do vozidla na na-
plánovanie dovolenky alebo služobnej 
cesty a odoslanie trasy do vášho auta. 
A zatiaľ čo funkcia Car to Door vás ve-
die pešo alebo po zaparkovaní hromad-
nou dopravou do vášho konečného cie-
ľa, funkcia Nájsť vozidlo vám pomôže 
pri návrate nájsť svoje auto. A napokon 
funkcia Driving Analytics vám umožňu-
je sledovať štýl jazdy a označovať pra-
covné cesty. Táto funkcia má zásadný 
význam pre všetkých majiteľov EV. Po-
máha rýchlo nájsť nabíjacie stanice v 
celej Európe. Po príchode k nabíjacej 
stanici sa pred nabíjaním jednoducho 
identifi kujete pomocou aplikácie, kar-
ty RFID alebo aplikácie Lexus Link. Na 
väčšiu transparentnosť dostávajú vlast-
níci mesačný prehľad poplatkov.
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Mazda do sveta elektromobilov 
vstupovala veľmi nesmelo, ale 

nakoniec predsa. Mazda MX-30 ktorú 
uvádza v tomto roku na trh, dizajnovo 
vychádza zo sesterského crossoveru 
CX-30, pričom je oproti súrodencovi 
o 15 milimetrov vyššia pre zástavbu 
akumulátorov. Vozidlo prichádza so 
zaujímavou koncepciou dverí, ktoré 
sú dvojité a otvárajú sa proti sebe po-
dobne ako napríklad na BMW I3. Pri 
Mazde tento koncept nie je novinka, 
bol použitý už na športovom RX8. Má 
to uľahčovať nastupovanie na zadné 
sedadlá, ale vzhľadom na to, že pri na-

stupovaní alebo vystupovaní cestujú-
cich na zadných sedadlách musia byť 
vždy otvorené aj predné dvere, môže 
to spôsobovať problémy na úzkych par-
koviskách obchodných centier. 

Vozidlo je poháňané synchrónnym 
elektromotorom poháňajúcim predné 
kolesá, ktorý Mazda označuje ako e-
Skyactiv. Ten disponuje maximálnym 
výkonom 107 kW a krútiacim momen-
tom 265 Nm. Vozidlo zrýchli z 0 na 
100 km/h za 9,7 sekundy, maximálna 
rýchlosť je obmedzená na 140 km za 
hodinu. Batéria má celkovú kapaci-
tu 35,5 kWh, pričom využiteľných je 

32 kWh. Výrobca udáva dojazd podľa 
cyklu WLTP na úrovni 200 kilometrov. 
Nabíjanie zabezpečuje vstavaná jedno-
fázová AC nabíjačka s výkonom 6,6 kW, 
DC nabíjanie je možné výkonom 40 kW. 
Zaujímavé je, že vozidlo počas jazdy 
vydáva pri akcelerácii motorový zvuk, 
ktorý však nepočuť iba zvonka, ale je 
v prehrávaný aj z reproduktorov vnútri. 
Táto funkcia sa však, žiaľ, podľa našich 
informácií nedá vypnúť. 

Mazda svoju novinku profi luje ako 
mestský elektromobil a tomu zodpove-
dajú aj hodnoty dojazdu a možnosti na-
bíjania. Vozidlo prichádza už v základ-
nej verzii s pomerne slušnou výbavou, 
v ktorej nájdete adaptívny tempomat, 
systém predchádzania čelnému nárazu 
vrátane detekcie chodcov, rozpoznáva-
nie dopravných značiek systém stráže-
nia mŕtvych uhlov, asistenčný systém 
na prejazd križovatkou a veľa ďalších. 
V základnej výbave je aj systém G-vec-
toring control Plus, ktorý uľahčuje bez-
pečný prejazd zákrutou. Infotainment 
podporuje systémy Apple CarPlay aj An-
droid Auto. Vo vyšších výbavách zaujmú 
adaptívne svetlomety, projekčný head-
up displej, ale aj zásuvka na 230 V s 
výkonom 150 W. 
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Zatiaľ čo v minulom roku Mercedes-
Benz predstavil hlavne veľké množ-

stvo plug-inov, v tomto roku prichádza 
s bohatou ponukou. Zaujímavejšie je 
však to, že ide o vozidlá v podstate zo 
všetkých kategórií, počínajúc modelom 
EQA čiže menším crossoverom cez 
EQV, ktoré je prvým elektrickým pré-
miovým MPV na trhu až po všestranné 
eVito a dodávkový eSprinter. V lete by 
sme sa mali dočkať aj lusuxného seda-
nu EQS a plug-in hybridnej verzie vlaj-
kovej lode Triedy S. 

Nové čisto elektrické vozidlo Mer-
cedes-Benz EQA je základný model 
medzi elektromobilmi  Mercedes-EQ. 
Nadväzuje na úspešný model EQC 
400, ktorý však patrí do vyššej triedy.  
Dynamický dizajn jeho karosérie SUV 
vychádza z obľúbeného radu GLA. 
Na základe jeho robustnej konštrukcie 
bola karoséria EQA upravená tak, aby 
vyhovovala osobitným požiadavkám, 
ktorým čelia elektromobily. Batéria 
je umiestnená v špeciálne vyvinutom 
ráme, vyrobenom z extrudovaných 
častí, aby bola zaručená štrukturálna 
pevnosť. Ochranný kryt batérie v pred-
nej časti je schopný ju chrániť pred pre-

razením cudzími predmetmi a zabrániť 
tak následným škodám. Model EQA, 
samozrejme, musel prejsť aj normál-
nym a veľmi dôkladným nárazovým 
testovacím programom značky. Novin-
ka je vybavená batériou s využiteľnou 
kapacitou až 66,5 kWh. Tú možno na-
bíjať DC rýchlym nabíjaním s výkonom 
až 100 kW, takže na nabitie do 80 % 
postačí 30-minútová prestávka na ká-
vičku. Vstavaná AC nabíjačka s výko-
nom 11 kW je trojfázová a batériu ňou 
nabijete za 5 hodín 45 minút. V základ-
nej verzii sa o pohon prednej nápravy 
stará elektromotor s výkonom 140 kW a 
vďaka nízkej spotrebe dosiahne dojazd 
viac ako 420 km (NEDC). Plánované sú 
aj ďalšie varianty, na jednej strane s po-
honom všetkých kolies s prídavným elek-
trickým motorom (eATS) a výkonom 200 
kW alebo viac a na druhej strane verzia 
s dojazdom viac ako 500 kilometrov 
(WLTP). Mercedes-EQ vidí kľúč k väčšie-
mu dojazdu nie v stále väčších batériách, 
ale v systematickom zlepšovaní účinnosti 
všetkých komponentov vozidla. 

EQA je prvé čisto elektrické kompakt-
né vozidlo od značky Mercedes-Benz. 
Na bohatú technologickú výbavu sme 

už zvyknutí, novinka však prichádza s 
modernizovaným systémom MBUX, 
ktorý zahŕňa aj inteligentný systém 
plánovania trasy. Ten zohľadňuje doby 
nabíjania a na základe nepretržitých 
simulácií dosahu s prihliadnutím na to-
pografi u, počasie, hustotu premávky a 
jazdný štýl priebežne vypočítava pre-
stávky potrebné na nabíjanie vrátane 
potrebného času nabíjania. V kritických 
situáciách pomôže systém autonómne-
ho brzdenia predísť kolízii alebo zmier-
niť jej následky. Systém je takisto schop-
ný zabrzdiť pred stojacimi vozidlami a 
prechádzajúcimi chodcami pri typických 
mestských rýchlostiach. Balík asistenč-
ných jazdných systémov zabezpečuje 
funkcie odbočovania, núdzového kori-
doru, varovania pri cúvaní a varovania, 
keď sú v blízkosti priechodov pre chod-
cov detegovaní chodci. Vďaka sériovo 
namontovanému tepelnému čerpadlu 
možno odpadové teplo z elektrického 
hnacieho ústrojenstva využiť na vyku-
rovanie priestoru pre  cestujúcich. Sa-
mozrejmá je možnosť monitorovania a 
ovládania niektorých funkcií prostred-
níctvom aplikácie  Mercedes me.
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 Mercedes-Benz EQA 



Ďalšia novinka, ktorá prichádza 
na trh v tomto roku, je prvé elek-
trické MPV v prémiovom segmente 
 Mercedes-Benz EQV. Vďaka fl exi-
bilnej zástavbe samostatných sedadiel 
alebo lavíc sa EQV svojou konfi guráci-
ou môže zmeniť na 6, 7 alebo dokonca 
8-miestne vozidlo. K najzaujímavejším 
technickým vlastnostiam patrí dojazd 
405 kilometrov. V prednej časti, kto-
rá má v nárazníku umiestnený nabí-
jací konektor, sa nachádza elektrické 
hnacie ústrojenstvo (eATS). Dosahuje 
špičkový výkon 150 kW. Menič energie, 
prevodovka s pevným prevodovým 
pomerom, chladiaca sústava, ako aj 
výkonová elektronika tvoria kompaktnú 
jednotku s vysokou mierou integrácie. 
Energiu dodáva lítiovo-iónový akumu-
látor v podlahe vozidla, uložený nízko 
a v strede, čo sa pozitívne prejavuje 
na jazdných vlastnostiach EQV. Vďa-
ka maximálnej rýchlosti až 160 km/h 
je zaručená svižná jazda vo všetkých 
podmienkach. V sériovej výbave je AC 
nabíjačka s výkonom 11 kW, chlade-
ná vodou, a DC nabíjanie s výkonom 
až 110 kW. Akumulátor s využiteľnou 
kapacitou 90 kWh umožňuje dojazd 
405 kilometrov. Vďaka jeho umiestne-
niu pod podlahou je k dispozícii celý 
priestor – bez akýchkoľvek obmedzení 
v interiéri vozidla. Vozidlo tak spĺňa naj-
vyššie nároky na funkčnosť a variabilitu 
a pokrýva množstvo účelov použitia. 

V súkromnej oblasti použitia napríklad 
rodiny profi tujú z rôznych konfi gurácií 
sedadiel. So šiestimi samostatnými se-
dadlami sa zase môže stať reprezenta-
tívnym vozidlom na prémiovú prepravu 
osôb, ktoré komfortnou a mimoriadne 
tichou jazdou splní všetky požiadavky 
kladené na tento typ prepravy na vy-
sokej úrovni. Digitálny kokpit vychádza 
z osobných vozidiel a vďaka moderni-
zovanému systému MBUX poskytuje 
širokú paletu možností. K silným strán-
kam systému MBUX patrí inteligentné 
ovládanie hlasom so schopnosťou roz-
poznávania prirodzeného hlasu, ktoré 
sa aktivuje heslom „Hey Mercedes“. 
Ovládanie hlasom podporuje viaceré 
funkcie infotainmentu (napr. zadávanie 
cieľa, volanie, výber hudby, písanie a 
vypočutie správ, predpoveď počasia), 

ako aj množstvo komfortných funkcií, 
ako napr. klimatizovanie interiéru alebo 
svetlo. Vozidlo má možnosť ručného 
prepínania rekuperácie páčkami pod 
volantom. Po zaradení D sa zapína au-
tomatická inteligentná rekuperácia. Tá 
využíva údaje navigácie, rozpoznávanie 
dopravných značiek a informácie inte-
ligentných bezpečnostných asistentov 
(radarové snímače a kamera) a samo-
činne prispôsobuje stupeň rekuperá-
cie. Novinka sa bude dodávať v dvoch 
karosárskych variantoch EQV 300 Long 
a EQV 300 Extra Long, ktoré sa líšia v 
podstate iba rozdielnou dĺžkou karo-
série o 230 mm a vďaka tomu takisto 
objemom batožinového priestoru (1030 
l vs. 1410 l). 

Od svojho uvedenia na trh je model 
Mercedes-Benz Vito stelesnením vše-
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stranného stredne veľkého vanu. Naj-
novšia generácia čisto elektrickej verzie 
eVito Tourer ponúka predĺžený do-
jazd aj množstvo najnovších asistenč-
ných systémov. Novinka preberá vzhľad 
modelu Vito so spaľovacím motorom. 
V prednej časti je umiestnené elektric-
ké hnacie ústrojenstvo (eATS), rovnaké 
ako v modeli EQV, ktoré poháňa pred-
né kolesá s maximálnym výkonom 150 
kW. Akumulátor je uložený v strednej 
časti vozidla pod podlahou, čo sa po-
zitívne prejavuje na jazdných vlastnos-
tiach. Maximálna sériová rýchlosť je 140 
km/h, v rámci mimoriadnej výbavy 160 
km/h. Aj ďalšie prvky elektrického sys-
tému sú prevzaté z modelu EQV, takže 
tu nájdete trojfázovú AC nabíjačku s vý-
konom 11 kW, chladenú vodou, a pod-
poru DC nabíjania s výkonom až 110 
kW. Akumulátor má využiteľnú kapaci-
tu 90 kWh, vďaka čomu sľubuje dojazd 
až 421 kilometrov. Rekuperáciu možno 
riadiť ručne páčkami pod volantom, k 
dispozícii je však aj systém inteligent-
ného riadenia rekuperácie podľa pa-
rametrov trasy. Tri jazdné programy 
okrem toho umožňujú zákazníkom in-
dividuálne si vybrať medzi maximálnym 
komfortom a maximálnym dojazdom. 
Model eVito Tourer je vďaka priestran-
nej kabíne s variabilným usporiadaním 
sedadiel a vysokému dojazdu ideálny 
na použitie v taxislužbách, na fi remné 
či hotelové transfery osôb, ale aj do 
úlohy veľkopriestorového rodinného 
auta. Možno si ho objednať v dvoch 
rozličných dĺžkach, buď ako variant s 
celkovou dĺžkou 5140 milimetrov, alebo 

ako extra dlhú verziu s dĺžkou 5370 mi-
limetrov. Model eVito je k dispozícií aj 
vo verzii dodávka, ktorý je vhodný pre 
rôzne donáškové, doručovacie alebo 
rozvozové služby v zónach miest, kde 
je často obmedzený vjazd kvôli hluč-
nosti alebo emisiám.

Nový eSprinter prichádza s cieľom 
pokryť čo najširšie spektrum spôsobov 
využitia v mestskej logistike. Skriňová 
dodávka bude spočiatku v ponuke s 
najväčšou prípustnou celkovou hmot-
nosťou 3500 kilogramov a maximál-
nym úložným objemom rovnakým ako 
pri spaľovacej verzii Sprinter. Elektro-
motor s výkonom 85 kW poháňa pred-
né kolesá a dosahuje krútiaci moment 
až 295 Nm. Flexibilná koncepcia zaťa-
ženia a koncepcia akumulátorov okrem 
toho umožňuje prispôsobenie indivi-
duálnym potrebám pri použití v praxi. S 
využiteľnou kapacitou akumulátora 47 
kWh (spolu 55 kWh) dosahuje dojazd 
až 168 kilometrov pri maximálnom za-

ťažení 891 kilogramov. Druhá možnosť 
v prípade akumulátora zohľadňuje pri 
používaní iné priority: konfi gurácia s 
užitočnou kapacitou 35 kWh (inštalo-
vaný výkon 41 kWh) umožňuje dojazd 
120 kilometrov, ale maximálne zaťaže-
nie narastie na 1045 kilogramov. Flexibi-
litu zabezpečuje aj integrovaná funkcia 
rýchleho DC nabíjania s výkonom 80 
kW, vďaka ktorej možno akumulátor 
dobiť v priebehu približne 25 minút z 10 
percent na 80 percent. Podľa účelu po-
užitia možno nakonfi gurovať aj najvyš-
šiu rýchlosť: na maximálnych 80 km/h, 
100 km/h alebo 120 km/h. Pre mnohé 
autoparky a prevádzkovateľov autopar-
kov je dôležité, aby sa pred prechodom 
na elektrické pohony vykonala dôklad-
ná analýza realizovateľnosti, hospo-
dárnosti a efektívnosti. Vďaka aplikácii 
eVAN Ready a kalkulačke eCost už má 
divízia Mercedes-Benz Vans k dispozícii 
užitočné a úspešne zavedené nástroje, 
ktoré podnikom a vodičom na základe 
záznamov všetkých jázd v určitom ča-
sovom období pomôžu zistiť, či je elek-
trické vozidlo vhodné pre danú oblasť 
použitia a aké úspory by takéto použitie 
prinieslo. Na efektívnejšie využívanie je 
k dispozícii aj mobilná aplikácia, pomo-
cou ktorej si môže vodič pred jazdou 
naprogramovať čas odjazdu a tempe-
rovanie vozidla tak, aby nastupoval do 
vyhriateho auta a nemusel zbytočne 
míňať energiu batérie. Pre fi remných 
zákazníkov s väčšími fl otilami vozidiel 
je k dispozícii inteligentný manažment 
nabíjania, ktorý zabezpečuje postupné 
nabíjanie jednotlivých vozidiel tak, aby 
nebolo treba zbytočne zvyšovať nabí-
jací výkon. 

ZDROJ: MERCEDES-BENZ

 Mercedes-Benz  eVito Tourer

 Mercedes-Benz  eSprinter
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Spoločnosť Mitsubishi Motors 
Corpo ration (ďalej len MMC) pri-

chádza už s druhým plug-in hybridným 
modelom vo svojej ponuke Eclipse 
Cross PHEV. Vďaka dvom generá-
ciám modelu Outlander PHEV, ktorý 
bol vlastne prvým veľkým SUV s plug-
in hybridným systémom na trhu a aj 
prvým plug-in hybridom, ktorý ponúka 
DC rýchle nabíjanie, má v tomto smere 
dostatok skúseností. 

Model Eclipse Cross bol celosveto-
vo uvedený v roku 2017 pri príležitosti 
stého výročia založenia automobilky 
Mitsubishi Motors. Teraz predstavuje 
nový variant PHEV so systémom po-
honu 4WD s dvojicou elektromotorov, 
prevzatým z modelu Outlander PHEV, 
ktorý je najpredávanejším modelom 
typu PHEV na svete.

Upravený systém pohonu 4WD PHEV 
s dvojicou elektromotorov zahŕňa je-
den predný a jeden zadný výkonný 
elektromotor, veľkokapacitnú batériu 
sústavy pohonu a spaľovací motor 2,4 
litra MIVEC, čím zabezpečuje rýchle, 
tiché a zároveň dynamické zrýchľova-
nie, ktoré je typické pre elektromobily. 
Batéria s kapacitou 13,8 kWh umož-
ňuje čisto elektrický dojazd 57,3 km 
(podľa WLTP), takže by na väčšinu jázd 
v rámci každodenného dochádzania 
mala postačovať elektrina. Mitsubishi 
používa vlastný hybridný systém. Ten 

ponúka tri jazdné režimy: v režime EV 
slúžia na pohon vozidla elektromotory 
čerpajúce elektrickú energiu z batérie; 
sériový hybridný režim využíva zážiho-
vý motor na generovanie elektriny pre 
elektromotory, ktoré poháňajú vozidlo; 
paralelný hybridný režim zase využíva 
zážihový motor priamo na pohon vozid-
la za asistencie elektromotorov. Vďaka 
automatickému prepínaniu medzi 
týmito režimami v závislosti od jazd-
ných podmienok si môže vodič vychut-
návať radosť z elektrického pohonu v 

najrôznejších prostrediach. Palubná 
zásuvka 230 V s výkonom až 1500 W 
môže napájať elektronické zariadenia 
a spotrebiče pri pobyte vonku a poslúži 
takisto ako spoľahlivý zdroj elektrickej 
energie v núdzových situáciách. Vozid-
lo môže plniť úlohu akumulátora pohá-
ňajúceho celú domácnosť za pomoci 
uloženej elektriny – zariadenia typu 
V2H sa tu pripájajú k portu na rých-
le nabíjanie. Keďže si vozidlo dokáže 
vyrábať elektrinu samo, po úplnom 
nabití a natankovaní môže bežnej do-
mácnosti zabezpečiť dostatok energie 
až po dobu 10 dní.

Vozidlo ponúkne bohatú výbavu. 
Prémiový systém ozvučenia MPSS bol 
navrhnutý špeciálne pre Eclipse Cross, 
zahŕňa osem reproduktorov vrátane 
špecifi ckého odladenia a rozmiestne-
nia s ohľadom na tvary vozidla. Nový 
systém navigácie SDA (Smartphone 
Link Display Audio) s podporou pripo-
jenia inteligentných telefónov ponúka 
praktické funkcie vrátane navigovania 
prostredníctvom vstavaných máp a 
podpory dopravných informácií VICS. 
Podporované sú aj systémy Apple 
CarPlay a Android Auto. 
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Nissan však už v roku 2017 svojím kon-
ceptom IMx predznamenal úplne 

novú generáciu elektromobilov. Vďaka 
tomu sa už v tomto roku dočkáme prícho-
du horúcej novinky, elektrického crossove-
ru Nissan Ariya. Ide o prvý čisto elektrický 
coupé crossover od Nissanu, ktorý ponúka 
okrem výborného zrýchlenia aj tichý chod 
a interiér s príjemnou luxusnou atmosférou. 
Vozidlo má dosahovať dojazd podľa WLTP 
až 500 km a môže sa tak stať výbornou 
ekologickou náhradou rodinného vozid-
la. Ariya, postavená na najnovšej aliančnej 
platforme pre EV, je aj stelesnením fi remnej 
stratégie Nissan Intelligent Mobility, ktorá 
má za cieľ dosiahnuť budúcnosť, kde nie 
sú ani emisie, ani obete dopravných nehôd.

Ariya prináša kombináciu pokročilej EV 
technológie a úplne novej úrovne vzá-
jomnej konektivity vo vzťahu medzi človekom a strojom. Na 
spodnom okraji prednej masky nájdeme podsvietenie, ktoré sa 
spoločne s logom rozsvieti, keď je Ariya pripravená na použi-
tie. Úzke LED svetlomety obsahujú štyri 20 mm miniprojektory. 
Vozidlo je vybavené sekvenčnou smerovkou, ktorá znovu pri-
náša dizajn V-motion od Nissanu.

Interiér sa podobá viac na elegantnú kaviareň ako na bežný 
automobil. Kabína je nadštandardne priestorná pre všetkých 
cestujúcich. Rovná, otvorená podlaha (vďaka umiestneniu ba-
térie na spodnej časti podvozka) a štíhly profi l sedadiel Ariya 
Zero Gravity majú za následok veľkorysé množstvo priestoru 

na nohy. Elektricky nastaviteľná stredová 
konzola sa dá posúvať podľa osobných 
preferencií vodiča a nastavenia možno ulo-
žiť ako súčasť profi lu vodiča na automatické 
nastavenie počas ďalších výletov. 

Pre európsky trh sa ráta s piatimi základný-
mi verziami, ponúkanými s pohonom pred-
ných alebo všetkých kolies. Ariya 63kWh s 
pohonom dvoch kolies je ideálna pre mest-
ských a prímestských zákazníkov. Modely s 
pohonom dvoch kolies Ariya 87kWh majú 
oproti 63 kWh verzii zlepšenú hnaciu sústa-
vu a väčší dojazd pre tých, ktorí podnikajú 
dlhšie cesty.

Ariya e-4ORCE 63kWh s pohonom všet-
kých kolies ponúka atraktívnu rovnováhu 
vo výkone a hodnote za peniaze vo svojom 
segmente. Pri tomto modeli nemusíte robiť 
takmer žiadny kompromis v dojazde. Po-

skytuje rozsiahly výkon a inovatívne nové technológie vrátane 
dvoch elektrických motorov a riadiacej technológie e-4ORCE, 
ktoré dodávajú vyváženú a predvídateľnú silu všetkým štyrom 
kolesám. Pohon všetkých kolies Ariya e-4ORCE 87kWh ponúk-
ne dlhší dojazd, spojený s čistým výkonom vďaka technológii 
e-4ORCE. Okrem toho Ariya e-4ORCE 87kWh bude stelesne-
ním najlepšej kombinácie výkonu a technológie. Či už ide o 
model s pohonom dvoch, alebo všetkých kolies. Zaujímavé je, 
že Ariya môže ťahať príves s hmotnosťou až 1500 kg.

Všetky verzie modelu Ariya poskytnú veľmi dobrý dojazd aj 
rýchle nabíjanie. Je to čiastočne vďaka funkcii tepelnej regulá-
cie batérie, ktorá neustále optimalizuje prevádzkovú teplotu 
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Nissan sa vo svete 
elektromobily etabloval 
svojím veľmi úspešným 

modelom Leaf 1. generácie. 
Druhá generácia Leafu, 

ktorá bola uvedená pred 
dvoma rokmi, prišla s 

výraznými zlepšeniami 
a najnovšou porciou 

asistenčných systémov, ale 
v minulom roku dostala 

konečne aj veľkú batériu, 
ktorá posunula jej dojazd 

cez hranicu 400 km.

NISSANNISSANN
O

VI
N

KY



batérie chladenej kvapalinou. Vozidlo podporuje rýchle nabí-
janie výkonom 130 kW. Verzie so 63 kWh batériou sú vybavené 
7,4 kW jednofázovou palubnou nabíjačkou, zatiaľ čo verzie s 
87 kWh batériou majú vo výbave trojfázovú nabíjačku s výko-
nom 22 kW na domáce nabíjanie z wallboxu.

Samozrejmosť je bohatá technologická výbava, ktorej do-
minuje modernizovaný systém ProPilot s funkciou Navi-link. 
S pridaním cestných údajov a snímacej technológie je systém 
schopný ponúknuť plynulejšiu jazdu po diaľnici. Spojením s 
navigačným systémom a využitím údajov z mapy môže systém 
pomôcť upraviť rýchlosť vozidla na základe rýchlostného limitu. 
Systém navyše pomôže prispôsobiť rýchlosť vozidla na základe 
podmienok na ceste, ako je napríklad plynulé spomalenie vo-
zidla pred ostrou zákrutou. Súčasťou systému je aj automatické 
parkovanie. 

Z Nissan Leaf zostala osvedčená funkcia e-Pedal, ktorá umož-
ňuje vodičovi štartovať, zrýchľovať a spomaľovať až na doraz 
iba pomocou plynového pedála. e-Pedál pracuje tak, že iniciuje 
elektromotor, aby spustil proces spomalenia vozidla pri uvoľne-
ní pedála plynu a potom vozidlo zastavil. Keď sa vozidlo úplne 
zastaví, brzdy sa automaticky zabrzdia, aby udržali vozidlo na 
mieste. Ak je auto dlhší čas nečinné, používa sa elektrická par-
kovacia brzda. Na povrchu s nízkou trakciou sa brzdy zabrzdia 
súčasne s motorom, čo umožňuje všetkým štyrom kolesám bez-
pečne spomaliť vozidlo. Na variante vybavenom e-4ORCE sa 
regeneračný krútiaci moment rozdeľuje nielen na predné kole-
sá, ale aj na zadné kolesá, čo vedie k rovnomernejšej a pohodl-
nejšej jazde pri brzdení do úplného zastavenia.

Vo výbave je aj 360-stupňový bezpečnostný systém Nissan Sa-
fety Shield, ktorý zahŕňa inteligentný panoramatický kamerový 
parkovací systém, inteligentnú výstrahu pred kolíziou, inteligent-
né núdzové brzdenie a zadnú automatickú protikolíznu brzdu.

Intelligent Integration zahŕňa bohatú konektivitu vrátane 
nového rozhrania a aktualizácií softvéru prostredníctvom be-
zdrôtových technológií. Inteligentný asistent Nissan je vyba-
vený hybridným systémom rozpoznávania hlasu s pokročilou 
technológiou porozumenia prirodzenému jazyku, vďaka kto-
rej zvládne asistenciu vo vozidle bez toho, aby vodič spustil 
oči z cesty. Pomocou aplikácie NissanConnect pre smartfóny 

možno diaľkovo nastaviť klimatizáciu ešte prv, ako prídete k 
vozidlu.

Interiér je vybavený dvoma displejmi:12,3-palcovým digitál-
nym kokpitom a 12,3-palcovým stredovým displejom v jednej 
línii. Oba sú orientované do tvaru vlny, aby sa pomocou jed-
noduchého potiahnutia dali ľahko získať dôležité informácie 
o vozidle.

Ariya sa môže pochváliť jedným z najväčších plnofarebných 
head-up displejov v tomto segmente. Ten zobrazuje podobné 
informácie, ako sa nachádzajú v digitálnom kokpite, a posky-
tuje ostré údaje o jazde v zornom poli vodiča bez toho, aby 
rušil pozornosť.

Ariya je prvý model spoločnosti Nissan s aktualizáciou fi r-
mvéru prostredníctvom softvéru Remote Software Upgrade. 
Táto technológia automaticky aktualizuje rôzny softvér vo vo-
zidle – konkrétne softvér, ktorý ovláda multimediálny systém, 
elektrickú a elektronickú architektúru, podvozok, klimatizáciu 
a nastavenia EV – bez toho, aby bolo treba vozidlo dopraviť 
do servisného strediska. S pravidelnými aktualizáciami v reál-
nom čase Ariya vždy pracuje na maximum svojho potenciálu. 
Duálny pamäťový systém dokonca umožňuje aktualizácie aj 
na cestách. Aktualizácie sa sťahujú a ukladajú do samostatnej 
pamäťovej banky. Keď systém potvrdí stiahnutie, prepne sa do 
aktualizovanej pamäte. 
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Automobilka Opel koketuje s elek-
tromobilitou už pomerne dlho a 

svoj prvý elektromobil s range exten-
derom Opel Ampera predstavila už 
pred viac ako 11 rokmi. V súčasnosti, 
už ako súčasť koncernu PSA, prichá-
dza s viacerými modelmi využívajúcimi 
práve koncernovú technológiu. Okrem 
plug-in hybridu Grandland X, ktorý sme 
mali možnosť otestovať ešte v minu-
lom roku, prichádza teraz elektrifi ko-
vaná verzia Mokka e. 

Vozidlo v štýle subkompaktného 
elektrického crossoveru využíva rov-
nakú koncernovú platformu e-CMP, 
akú nájdeme aj v ďalších modeloch, 
napr. Opel Corsa-e, Peugeot e-208, 
Peugeot e-2008, Citroën e-C4 či DS 
3 Crossback E-Tense. Opel Mokka-e 
využíva batériu s kapacitou 50 kWh, 
ktorá napája elektromotor s výkonom 
100 kW a krútiacim momentom 260 
Nm. Ten zabezpečuje pohon prednej 
nápravy a dáva vozidlu zrýchlenie z 
nuly na 100 km za 9 sekúnd. Maximál-
na rýchlosť je elektronicky obmedzená 
na 150 km/h. Výrobca uvádza dojazd 
na úrovni 324 km podľa cyklu WLTP. 
Nabíjanie zabezpečuje štandardne do-
dávaná jednofázová AC nabíjačka s vý-
konom 7,4 kW. Za príplatok 690 eur je 
k dispozícii trojfázová AC nabíjačka s 
výkonom 11 kW. Za pozornosť stojí, že 
priplatiť si ju musíte vo všetkých výba-
vách. Vozidlo má aj možnosť DC rých-
leho nabíjania, a to výkonom až 100 

kW. V štandardnej výbave sú takisto 
kompletné LED svetlomety, okrem 
najnižšieho stupňa výbavy však výrob-
ca za príplatok ponúka aj vynikajúce 
adaptívne svetlomety Intellilux LED 
Matrix. Opel Mokka-e má pomerne bo-
hatú technologickú výbavu, ale naprík-
lad adaptívny tempomat nájdete iba v 
najvyššom stupni výbavy Ultimate.

Zatiaľ čo v kategórii, do ktorej sa 
radí aj Opel Mokka-e, je dnes už po-
merne bohatý výber elektromobilov, 
ďalšia novinka zaujme používateľov, 
ktorí hľadajú niečo väčšie – či už na 
rodinné účely, alebo do fi rmy. Taký je 

elektrický van Opel Zafi ra-e Life. V 
závislosti od potrieb vašej rodiny ale-
bo podnikania si môžete vybrať model 
Zafi ra-e Life s rôznymi konfi guráciami 
kabíny od 6 až do 9 miest na sedenie. 
Sedadlá v druhom a treťom rade mô-
žete posunúť dopredu alebo dozadu, 
čím získate viac miesta na nohy. Se-
dadlá v druhom rade môžu byť navyše 
nainštalované smerom dozadu, pri-
čom v strede sa dá rozložiť sklápací 
stolík a vytvoriť tak príjemné prostre-
die na jednanie alebo posedenie. Veľ-
mi praktické sú aj elektricky ovládané 
posuvné dvere na oboch stranách. 
Model Zafi ra-e Life je dostupný v troch 
rôznych dĺžkach. Vo všetkých troch va-
riantoch výška vozidla neprekračuje 
1,9 m, čo je ideálne aj pre možnosť 
vjazdu do podzemných parkovísk. Po-
honný systém s predným náhonom 
vychádza z menších modelov, takže tu 
nájdete rovnaký elektromotor s výko-
nom 100 kW a krútiacim momentom 
260 Nm. Vzhľadom na veľkosť vozidla 
je však pohon ináč naladený a maxi-
málna rýchlosť je obmedzená na 130 
km/h. Batéria môže byť podľa verzie s 
kapacitou 50 kWh a normovaným do-
jazdom 230 km alebo s kapacitou 75 
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 Opel Mokka-e

 Opel Mokka-e využíva modulárnu 
koncernovú pla� ormu pre 
elektromobily e-CMP
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kWh a dojazdom 330 km. AC nabíjač-
ka zostáva v štandarde jednofázová 
7,4 kW alebo trojfázová 11 kW za prí-
platok. Jednosmerné rýchle nabíjanie 
s výkonom až 100 kW nabije batériu 
na 80 % kapacity zhruba za 30 minút 
(50 kWh verzia) alebo za 45 minút (75 
kWh). V bohatej technologickej výbave 
nechýba adaptívny tempomat alebo 
head-up displej.

Rovnakou pohonnou technikou a 
výkonmi sa môže pochváliť aj Opel 
Vivaro-e, zameraný hlavne na profe-
sionálne použitie. Je takisto dostupný 
s dvoma veľkosťami batérie (50 kWh 
a 75 kWh) a tromi dĺžkami karosérie. 
Karoséria môže mať až 5 variantov od 
pevnej dvojkabíny cez dodávku, kom-
bi, sklopnú dvojkabínu až po podvozok 
s kabínou, ktorý je pripravený na špe-
ciálne nadstavby. Hlavne malá verzia 
s dĺžkou iba 4,6 m ktorá je dostupná 
ako dodávka alebo kombi, ponúka 
výborné manévrovacie schopnosti v 
úzkych uličkách v centrách miest s ob-
medzeným priestorom. Tento variant 
pojme dve europalety, dlhšie verzie 
pojmú tri. Vo výbave môžu byť aj dvoj-
ité, elektricky ovládané bočné dvere s 
bezdotykovým ovládaním. Vďaka svo-
jej fl exibilite a vydarenej konštrukcii 
získal Opel Vivaro-e ako prvá elektric-
ká dodávka ocenenie Medzinárodná 
dodávka roka 2021. 



 Opel Zafi ra-e Life 

 Opel Zafi ra-e Life so salónnym usporiadaním 

 Opel Vivaro-e, má viacero variantov usporiadania a možnosť výberu z dvoch kapacít batérie 



Francúzska automobilka Peugeot v 
tomto roku zažíva priam elektrickú 

revolúciu. Po veľmi vydarených mode-
loch 3008 Hybrid 4 či 508 SW Hybrid s 
plug-in hybridným pohonom prichádza-
jú tentoraz na rad čisté elektromobily. 
Po zaujímavých osobných modeloch 
e-208 a e-2008 možno ešte viac zau-
jali novinky v segmente veľkopriesto-
rových osobných a úžitkových vozidiel 
ako Peugeot e-Partner, e- Expert a e-
Traveler. 

Peugeot je jeden z prvých automobi-
lových výrobcov ponúkajúcich v Európe 
kompletné portfólio elektrických úžit-
kových vozidiel, čím potvrdzuje svoju 
silnú pozíciu v tomto segmente. Nový 
Peugeot e-Partner dopĺňa v modelo-
vom rade automobily Peugeot e-Expert 
a Peugeot e-Boxer. Predošlé generácie 
modelu Peugeot Partner mali veľký ko-
merčný úspech a získali množstvo oce-
není vrátane titulu Medzinárodný VAN 
roku 2019. Od jeho uvedenia na trh v 
roku 1996 sa z tohto modelu predalo 
vyše dvoch miliónov kusov vo viac než 
100 krajinách. Nová generácia mode-
lu Peugeot Partner, ktorá bola uvede-
ná na trh v roku 2018, teraz prichádza 
so 100 % elektrickým pohonom. Nový 
Peugeot e-Partner ponúka dojazd až 
275 km podľa cyklu WLTP dve dĺžky 
(štandardná a predĺžená verzia), dve 
karosárske verzie, furgon (max. 3 

miesta) a kombi (max. 5 miest), ťažnú 
kapacitu až 750 kg, užitočné zaťaže-
nie až 800 kg, objem priestoru na ná-
klad 4,4 m³, teda úplne rovnaký, aký 
ponúkajú verzie so spaľovacím moto-
rom. Novinka má všetky výhody mode-
lu Peugeot Partner bez akýchkoľvek 
obmedzení a teraz navyše aj úplne bez 
emisií. Vozidlo je postavené na modu-
lárnej platforme EMP2 (Effi cient Mo-
dular Platform), umožňujúcej využitie 
rôznych typov pohonu. Elektromotor 
má maximálny výkon 100 kW a maxi-

málny krútiaci moment 260 Nm, ktorý 
je dostupný okamžite po štarte. Kom-
ponenty pohonu ako elektromotor, 
invertor a prúdový menič vychádzajú 
z tých, ktoré využíva aj nový Peugeot 
e-Expert. Rovnako ako pri ňom je re-
duktor prevodovky upravený tak, aby 
viac zohľadňoval spôsob, ako sú za-
ťažované úžitkové vozidlá. Vozidlo do-
sahuje maximálnu rýchlosť 130 km/h 
a z 0 na 100 km/h zrýchli za 11,2 s. 
Obe verzie (štandardná aj predĺžená) 
sú dostupné s Li-ion batériou s kapaci-
tou 50 kWh. Tepelná regulácia batérie 
je napojená na chladiaci a vyhrievací 
okruh v kabíne a umožňuje rýchle na-
bíjanie, optimalizovaný dojazd a predl-
žuje životnosť batérie. V štandardnej 
výbave je jednofázová AC nabíjačka s 
výkonom 7,4 kW, ktorou batériu na-
bijete cez wallbox alebo na verejnej 
nabíjačke asi za sedem a pol hodiny. 
Voliteľne možno vozidlo vybaviť trojfá-
zovým AC nabíjaním s výkonom 11 kW, 
ktorým batériu nabijete asi za 5 hodín, 
pričom vám bude stačiť 16 A trojfázo-
vý prívod. Vo výbave je aj DC nabíjanie 
s výkonom až 100 kW, ktorým batériu 
dokážete nabiť na nabíjačke s takým-
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to výkonom už za 30 minút do 80 % 
kapacity. Súčasťou výbavy na želanie 
je aj 100 % digitálny združený prístroj, 
ktorý má v segmente elektrických va-
nov premiéru. Jeho súčasťou je displej 
s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 
10 palcov, ktorý je plne nastaviteľný a 
prispôsobiteľný. Multimediálny systém 
podporuje pripojenie smartfónu pros-
tredníctvom technológií Mirror screen, 
Apple Car Play aj Android Auto. Výrob-
ca k vozidlu dodáva aj mobilnú apliká-
ciu Free2move, ktorá umožňuje okrem 
iného prístup k viac ako 220 000 na-
bíjacím staniciam v celej Európe, ale 
aj nástroj na plánovanie dlhších ciest 
so zohľadnením aktuálneho dojazdu 
a možnosti nabíjania po trase. Záruka 
na batériu je 8 rokov alebo 160 000 
kilometrov na zostatkovú kapacitu na 
úrovni 70 % pôvodnej kapacity.

Ďalšia plne elektrická novinka je 
Peugeot e-Traveller. Dodáva sa v 
dvoch rôznych vyhotoveniach, aby vý-
robca vyhovel požiadavkám doprav-
ných spoločností, ale aj individuál-
nych zákazníkov, ktoré sú spojené s 
dopravou osôb aj s voľným časom: na 
dopravu osôb (taxi, zmluvná doprava, 
hotely, letiská...) vo verziách Business 
(5 až 9 sedadiel) a Business VIP (6 až 
7 sedadiel). Nastupovanie pasažierov 
umožňujú bezdotykovo, elektronicky 
ovládané veľké posuvné dvere na ľa-
vej aj pravej strane vozidla. 

V závislosti od verzie majú zadní 
pasažieri v druhom a treťom rade buď 
samostatné posuvné kožené sedadlá 
s lakťovými opierkami, alebo posuvné 
lavice delené v pomere 2/3:1/3. Ver-
zia VIP ponúka kancelárske sedenie 
so štyrmi samostatnými sedadlami 
otočenými oproti sebe alebo päť 
sedadiel, trojzónovú klimatizá-
ciu s jemným prúdením a 
zatmavené strešné okno, 
ktoré zvyšuje komfort pa-
sažierov.

Nový e-Traveller po-
skytuje veľkú variabilitu. 
Zákazník si môže vybrať 
z dvoch úrovní dojazdu 
podľa kapacity batérie 50 
kWh alebo 75 kWh, a to až 

do vzdialenosti 330 km podľa režimu 
WLTP. 

K dispozícii sú tri dĺžky vozidla (Com-
pact, Standard a Long) a konfi gurácia 
sedenia až s deviatimi sedadlami. Pre 
individuálnych zákazníkov sú pripra-
vené verzie Active a Allure s 5 až 8 
sedadlami. Priestranné kombi dokáže 
splniť rôzne potreby rodín, ako aj do-
volenkárov a športových nadšencov. 
Ponúka viacero druhov usporiadania 
sedadiel, ktoré sa dajú posúvať a vy-
berať. Vďaka systému Grip Control 
môže vyraziť aj mimo spevnených 
ciest, jeho pohonný agregát sa dokáže 
prispôsobiť akémukoľvek druhu povr-
chov. Rovnako ako vo verzii pre kyvad-
lovú dopravu sa vďaka samostatne 
vyklápaciemu zadnému oknu dá jed-
noducho dostať k batožine. Ide o veľ-
mi dobre využiteľné riešenie zvlášť v 
stiesnených priestoroch, kde sa nedá 
otvoriť celá zadná časť. 

Verzia Peugeot e-Traveller Combi 
je ideálna pre občianske združenia, 
športové kluby či na prevoz zamest-
nancov medzi prevádzkami. Ponúka 
sa s dvoma až deviatimi sedadlami a 
môže ťahať príves s hmotnosťou až 
1000 kilogramov. 

Vozidlo je takisto postavené na mo-
dulárnej platforme EMP2 (Effi cient 
Modular Platform). Elektromotor má 
maximálny výkon 100 kW a maximálny 
krútiaci moment 260 Nm. Maximálna 
rýchlosť je obmedzená na 130 km/h a 
vozidlo zrýchli z 0 na 100 km/h za 
13,1 sekundy. V prípa-
de použitia 

50 kW hodinovej batérie je dosiahnu-
teľný dojazd 230 km, s väčšou 75 kWh 
batériou sa predĺži na 330 kilometrov. 
Rovnako ako v prípade modelu e- Par-
tner je v štandardnej výbave jednofá-
zová 7,4 kW AC nabíjačka, voliteľne sa 
dodáva trojfázová 11 kW nabíjačka. 
Vozidlo s oboma kapacitami batérie 
podporuje DC nabíjanie s výkonom 
až 100 kW, vďaka čomu väčšiu ba-
tériu nabijete do 80 % za 45 minút. 
Prístrojová doska je v tomto prípade 
analógová, s menším displejom palub-
ného počítača. Vozidlo je postavené 
na modulárnej platforme EMP2 (Effi -
cient Modular Platform), umožňujúcej 
využitie rôznych typov pohonu. Elektro-
motor má maximálny výkon 100 kW a 
maximálny krútiaci moment 260 Nm, 
ktorý je dostupný okamžite po štarte 
na lepšiu akceleráciu. Komponenty 
pohonu ako elektromotor, invertor a 
prúdový menič vychádzajú z tých, kto-
ré využíva aj nový Peugeot e-Expert. V 
strede prístrojovej dosky je veľký doty-
kový displej multimediálneho systému 
s navigáciou aj ukazovateľom elektric-
kých jazdných režimov. Vozidlo je vy-
bavené širokou ponukou asistenčných 
a bezpečnostných systémov. Nabíjací 
konektor typu CCS je prakticky umiest-
nený nad ľavým predným blatníkom. 
Podľa výbavy je používateľovi dostup-
ná aj mobilná aplikácia Free2Move 
umožňujúca diaľkové monitorovanie 
vozidla a ovládanie niektorých systé-
mov, napr. nabíjania a klimatizácie.   

 samostatné posuvné kožené sedadlá 13,1 sekundy. V prípa- 

s lakťovými opierkami, alebo posuvné 
lavice delené v pomere 2/3:1/3. Ver-
zia VIP ponúka kancelárske sedenie 
so štyrmi samostatnými sedadlami 
otočenými oproti sebe alebo päť 
sedadiel, trojzónovú klimatizá-
ciu s jemným prúdením a 
zatmavené strešné okno, 
ktoré zvyšuje komfort pa-

z dvoch úrovní dojazdu 
podľa kapacity batérie 50 
kWh alebo 75 kWh, a to až 

s lakťovými opierkami, alebo posuvné 
lavice delené v pomere 2/3:1/3. Ver-
zia VIP ponúka kancelárske sedenie 
so štyrmi samostatnými sedadlami 
otočenými oproti sebe alebo päť 
sedadiel, trojzónovú klimatizá-

de použitia 
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Automobilka Porsche vstúpila na 
pole elektromobility svojím radom 

športových modelov Taycan. Po ver-
ziách Taycan Turbo S, Taycan Turbo a 
Taycan 4S prichádza teraz štvrtý do 
partie, základný model Taycan. 

Na rozdiel od vyšších verzií je vyba-
vený pohonom iba zadnej nápravy a je 
k dispozícii s dvoma veľkosťami baté-
rie. Štandardne je dostupná jednopod-
lažná batéria Performance s celkovou 
kapacitou 79,2 kWh, s ktorou poskytu-
je novinka výkon až 300 kW, v režime 
overboost s funkciou Launch Control 
sa zvyšuje výkon až na 350 kW. Voliteľ-
ne je k dispozícii dvojpodlažná batéria 

Performance Battery Plus s celkovou 
kapacitou 93,4 kWh.

S ňou sa nominálny výkon dostane 
na 240 kW alebo 280 kW v režime 
overboost.

Dojazd je podľa metodiky WLTP 431 
alebo až 484 kilometrov. Taycan zrých-
li z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy, 
maximálna rýchlosť je v oboch konfi -
guráciách 230 km/h. Vozidlo umož-
ňuje rýchle nabíjanie na ultrarýchlych 
nabíjačkách výkonom až 225 kW (Per-
formance Battery) alebo až 270 kW 
(Performance Battery Plus). To zna-
mená, že obidve batérie možno nabiť 
z 5 na 80 percent SoC za 22,5 minúty, 

pričom na ďalších 100 kilometrov sa 
batéria nabije už za 5 minút. Vstavaná 
AC nabíjačka je štandardne trojfázová 
s výkonom 11 kW, voliteľne až 22 kW. 
Trvale budený synchrónny motor na 
zadnej náprave pochádza z Taycan 4S 
a spolupracuje s dvojstupňovou prevo-
dovkou, impulzne riadený invertor na 
zadnej náprave pracuje s prúdmi až do 
600 ampérov.

S hodnotou Cd 0,22 aerodynamika 
vozidla významne prispieva k nízkej 
spotrebe energie, a teda aj k dlhému 
dojazdu. Zásluhu na tom má aj výkon-
ná rekuperácia, ktorá dokáže pracovať 
s výkonom až 265 kW.

Ako najmladší člen modelovej rodi-
ny Taycan od začiatku ponúka nové 
funkcie predstavené v ostatných ver-
ziách pri prechode na nový modelový 
rok. Príkladom môže byť funkcia Plug 
& Charge, ktorá umožňuje pohodlné 
nabíjanie a platby bez potreby kariet 
alebo aplikácií: hneď ako zapojíte na-
bíjací kábel, Taycan nadviaže šifrovanú 
komunikáciu s nabíjačkou kompatibil-
nou s technológiou Plug & Charge. 
Proces nabíjania sa potom spustí au-
tomaticky. Platby sa tiež spracúvajú 
automaticky. 
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Rovnako ako v prípade ostatných 
variantov voliteľná výbava obsahuje 
farebný head-up displej. Zaujímavá je 
služba Functions on Demand (FoD), 
teda funkcie na želanie, vďaka ktorej 
si môžu vodiči Taycanu podľa potreby 
dokúpiť rôzne ďalšie komfortné alebo 
asistenčné funkcie. Prípadne si ich 
môžu rezervovať na obmedzené obdo-
bie. Funguje to po dodaní vozidla, ako 
aj pri pôvodnej konfigurácii športového 
vozidla. Aktivácia online znamená, že 
netreba navštíviť dielňu. V súčasnosti 
možno takto pridať funkcie ako Pors-
che Intelligent Range Manager (PIRM), 
Power Steering Plus, Active Lane Ke-
eping Assist a Porsche InnoDrive.

Prístrojová doska so samostatne 
zakriveným združeným prístrojovým 
blokom tvorí najvyšší bod na palubnej 
doske. Tej dominuje centrálny 10,9" 
displej infotainmentu a rovnaký voliteľ-
ný displej pre spolujazdca.

Rok 2020 bol pre Taycan veľmi 
úspešný. Výrobca dodal zákazníkom 
po celom svete viac ako 20 000 vo-
zidiel. V Nórsku predstavuje Taycan v 
súčasnosti 70 % všetkých predaných 
modelov Porsche a začiatkom novem-
bra išlo o 1000 ks. Taycan už získal 
okolo 50 medzinárodných ocenení, 
predovšetkým na jeho hlavných trhoch 
v Nemecku, USA, Veľkej Británii a Číne. 
Nový Taycan s pohonom zadných ko-
lies je takisto držiteľom Guinnessovho 
rekordu pre najdlhší drift s elektrickým 
autom, ktorý bol nepretržite jazdený do 
strany presne 42,171 kilometra.
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Očakávaná novinka Škoda ENYAQ iV je 
postavená na báze novej koncernovej 

modulárnej platformy pre elektromobily (MEB). 
Vozidlo sa bude vyrábať s tromi verziami aku-
mulátorov s kapacitou 55 (52) kWh a 82 (77) 
kWh a s výkonom v štyroch výkonových ver-
ziách od 109 kW do 225 kW so zadným náho-
nom alebo pohonom všetkých kolies. Pri prí-
ležitosti 125. výročia založenia fi rmy prichádza 
tiež limitovaná edícia Founders Edition v sym-
bolickej sérii 1895 kusov. 

Už základná verzia modelu ŠKODA ENYAQ 
iV prekvapí veľkorysým priestorom a vysokou 
funkčnosťou. Vozidlo je určené aj vodičom, 
ktorí často jazdia dlhé trasy a pre ktorých je 
dôležitý dlhý dojazd a krátke nabíjacie časy. Zá-

kladná verzia s motorom vzadu a pohonom za-
dných kolies ponúkne dojazd na úrovni 362 km 
(WLTP) so zrýchlením 11,3 s na 100 km/h. Vo-
zidlo bude štandardne vybavené AC nabíjač-
kou s výkonom 7,2 kW vo verzii 50 a 11 kW vo 
 vyšších verziách. Rýchlonabíjanie umožňuje na-
bíjať s výkonom od 50 do 125 kW podľa verzie. 
V domácich podmienkach tak vozidlo nabijete 
do 6 hodín, na rýchlonabíjačke za 30 minút. 

Vyššia verzia už ponúka batériu s kapacitou 
82 (77) kWh a výkon zadného motora je zvý-
šený na 150 kW. Jej najväčšou výhodou bude 
maximálny dojazd až 537 km (WLTP). 

Vyšší výkon ponúknu ďalšie dve verzie, ktoré 
pridávajú motor aj na prednú nápravu a dosa-
hujú tak výkon 195 a 225 kW. Najvyššia verzia 
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T Automobilka Škoda 
Auto mala svoju 

elektrickú premiéru už 
so svojím mestským 

elektromobilom 
Citigo iV, ktorý 

vzbudil veľký záujem. 
Najočakávanejšia 

novinka roka však bola 
Škoda ENYAQ iV, 
prvé elektrické 
SUV výrobcu. 
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Škoda ENYAQ iV RS dosiahne zrýchlenie na 100 km/h za 
6,2 s a maximálna rýchlosť je zvýšená zo 160 km/h pri ostat-
ných verziách na 180 km/h. Všetky verzie s väčšou batériou 
umožňujú rýchle nabíjanie výkonom až 125 kW. Ním nabijete 
batériu na rýchlonabíjačke do 80 % asi za 38 minút. K vyššej 
účinnosti a dlhému dojazdu vozidla ŠKODA ENYAQ iV pris-
pieva výborná aerodynamika (cx od 0,27) a aj pneumatiky s 
nízkym valivým odporom. Elektrické SUV ponúka na želanie 
tepelné čerpadlo, ktoré je určené na vykurovanie a chladenie 
interiéru. Výsledkom je o 3 až 4 kWh/100 km menšia spotreba 
energie batérie, potrebná na vysokonapäťové vykurovanie, a 
tým aj dojazd vyšší až o 30 % v zime pri teplote do -25 °C v 
porovnaní s modelom bez tepelného čerpadla.

ENYAQ iV ponúka vysokú úroveň aktívnej a pasívnej bez-
pečnosti. Vozidlo dokáže automaticky varovať pred možnou 
kolíziou s inými vozidlami, cyklistami, chodcami a pevnými 
prekážkami. V prípade nehody chráni cestujúcich až deväť air-
bagov. Ak sa vozidlo dostane do šmyku alebo mu hrozí náraz 
alebo prevrátenie, systém privrie okná a panoramatickú po-
suvnú strechu.

Vozidlo je štandardne vybavené kompletným LED osvetle-
ním, voliteľne so svetlometmi Matrix-LED a zadnými svetlami 
TOP LED v tvare písmena C. Úplná novinka je head-up displej s 
rozšírenou realitou, ktorý je u tohto výrobcu použitý prvýkrát. 
Protinárazový asistent pomáha vodičovi v prípade hroziacej 
zrážky s chodcom, cyklistom alebo iným vozidlom. Ak vodič 
naznačí volantom vyhýbací manéver, protizrážkový asistent mu 
pomôže cielenými zásahmi do riadenia prekážku obísť a pre-
dísť tak nehode. Asistent pri odbočovaní zase na križovatke pri 
odbočovaní vľavo dokáže rozpoznať protiidúce vozidlá, upo-
zorniť na ne vodiča a aj automaticky zastaviť vozidlo. Funkcia 
varovania pri vystupovaní z vozidla po otvorení dverí upozorní, 
ak sa zozadu blíži iné vozidlo alebo cyklista. Adaptívny tem-
pomat spolu s adaptívnym vedením v pruhu (Lane Assist +), 
ktoré rozpozná aj práce na ceste, asistentom pri jazde v kolóne 

(Traffi c Jam Assist) a núdzovým asistentom (Emergency Assist) 
tvoria komplex Travel Assist 2.0. Budúca verzia Travel Assist vo 
verzii 2.5 ponúkne aj asistenciu pri jazde v úzkych pruhoch v 
mestskom prostredí na základe aktuálnych online dát z iných 
vozidiel. Prediktívny adaptívny tempomat, ktorý už spracúva 
rozpoznané dopravné značky a dáta z navigačného systému, 
bude v budúcnosti reagovať aj na prekážky oznámené pomo-
cou funkcie online dopravných informácií.  

Vo výbave je aj automatické parkovanie, ktoré časom dostane 
aj funkcie parkovania na diaľku a trénovaného parkovania. Vo-
dič najprv vykoná prvý parkovací manéver na často používané 
parkovacie miesto sám, napríklad na úzkom, kľukatom vjazde k 
domu. Systém si celú trasu ukladá do pamäte, aby podľa toho 
mohol nabudúce auto po stlačení tlačidla naviesť na parkovacie 
miesto úplne automaticky. Súčasťou infotainmentu je centrálny 
dotykový displej s uhlopriečkou až 13". 

Vďaka dojazdu až 537 km zvládne nový ENYAQ iV aj dlhé cesty. 
Jednoduché dobíjanie zaručí MyŠKODA Powerpass. Jediná karta 
umožní dobíjanie na väčšine zo 195 000 nabíjacích staníc v kraji-
nách Európskej únie. Táto karta bude pre zákazníkov k dispozícii 
už počas odovzdania prvých vozidiel ENYAQ iV.

ZDROJ: ŠKODA AUTO
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Automobilka Toyota je známa pre-
dovšetkým svojimi hybridnými 

modelmi, ktoré sú na trhu už viac ako 
22 rokov. Za ten čas prešiel hybrid-
ný systém Toyoty vývojom a v súčas-
nosti ide o jeden z najefektívnejších 
hybridných systémov na trhu. Všetky 
hybridné modely výrobcu využívajú iba 
malý akumulátor s kapacitou rádovo 
v jednotkách kWh, ktorý sa nabíja iba 
počas jazdy rekuperáciou alebo na-
bíjaním z motora a energia z neho sa 
využíva na rozjazd, podporu pri zrých-
ľovaní alebo jazde do kopca, prípadne 
na samostatnú jazdu v režimoch, keď 
nie je potrebný vysoký výkon. To, že sa 
tento systém dá zaujímavo využiť aj v 
rámci plug-in hybridného vozidla, do-
kázal výrobca hlavne druhou generá-
ciou modelu Prius plug-in hybrid, ktorý 
je dodnes bezkonkurenčne najúspor-
nejším plug-in hybridom na trhu. Svoje 
bohaté skúsenosti Toyota teraz využíva 
aj v dlho očakávanej novinke Toyota 
RAV4 plug-in hybrid. Tento model je 
postavený na platforme Toyota GA-K a 
je vybavený inteligentným systémom 
elektrického pohonu všetkých kolies 
Toyota AWD-i. Kombinuje najnovšiu 
hybridnú technológiu automobilky s 
mimoriadne efektívnym 2,5-litrovým 
zážihovým motorom Dynamic Force. 
Celkový výkon systému je 225 kW a 
vozidlo vďaka tomu zrýchli z 0 na 100 
km/h za iba 6 sekúnd.

 Batéria má kapacitu 18,1 kWh a vo-
zidlo s ňou podľa cyklu WLTP dokáže 

prejsť až 75 km. Maximálna rýchlosť je 
obmedzená na 180 km/h. Nabíjanie za-
bezpečuje palubná AC nabíjačka s výko-
nom 6,6 kW, ktorá batériu dokáže nabiť 
asi za dve a pol hodiny. K modelu Toyota 
RAV4 Plug-in Hybrid dostanete zadarmo 
aj nabíjací wallbox s výkonom až 22 kW. 

Vďaka štyrom jazdným režimom 
môže vodič plynulo prepínať z hyb-
ridného režimu do režimu čisto elek-
trickej jazdy. V elektrickom režime EV 
dokáže model RAV4 Plug-in Hybrid do-
siahnuť rýchlosť až 135 km/h bez zá-
sahu spaľovacieho motora, a to aj pri 
plnom zrýchlení. Vďaka kompaktným 
rozmerom lítiovo-iónového akumuláto-
ra ho bolo možné úplne umiestniť pod 
podlahu vozidla. Akumulátor zasahuje 

do batožinového priestoru len v mini-
málnej miere, takže jeho objem je 520 
litrov. Okrem toho je umiestnený nízko 
vo vozidle, aby mal model RAV4 Plug-
in Hybrid nízke ťažisko, lepšiu stabilitu 
pri ovládaní a pohodlie počas jazdy. No-
vinka prichádza s množstvom funkcií, 
ktoré majú spríjemniť jej používanie. 
Ponúka preto bohatú konektivitu a pri-
náša najnovší multimediálny balík Toy-
ota, ktorý umožňuje integráciu smartfó-
nov cez Apple CarPlay a Android Auto. 
Okrem toho je k dispozícii množstvo 
online služieb Toyota, aby vodič mohol 
skontrolovať stav akumulátora vo vo-
zidle, programovať nabíjanie vozidla a 
ovládať klimatizáciu na diaľku. Pohod-
lie cestujúcich zabezpečujú voliteľné 
vyhrievané a odvetrávané predné se-
dadlá, vyhrievané zadné sedadlá a 
panoramatická strecha. K zaujímavým 
prvkom výbavy patrí aj 230 V zásuvka 
v batožinovom priestore a plnofarebný 
projekčný displej s projekciou na pred-
né sklo, na ktorom sa zobrazujú základ-
né informácie pre vodiča.

Plug-in hybridná verzia Toyota RAV4 
Plug-in hybrid rozširuje ponuku poho-
nov tohto veľmi úspešného modelu, 
ktorý môžete mať takisto v hybridnej 
alebo čisto benzínovej verzii. 
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Zatiaľ čo ID.3 je určený hlavne na európ-
sky trh, väčší ID.4 má ambície byť sku-

točným globálnym elektrickým modelom. 
Jeho výroba sa plánuje v piatich závodoch 
na troch kontinentoch. Sériová výroba beží 
v závode Zwickau pre Európu a v čínskych 
závodoch Anting a Foshan pre tamojší trh. 
V roku 2022 sa začne ID.4 vyrábať aj v závo-
de Chattanooga (USA) pre severoamerický 
trh a v závode Emden v Nemecku pre eu-
rópsky trh. 

Veľká výhoda novej platformy MEB je jej 
modularita, ktorá umožňuje aj v rámci jed-
ného modelu veľmi jednoducho vytvárať 
viacero variantov. Môžu byť využité rôzne 
veľkosti batérie s odlišnou kapacitou, ná-
hon na zadné kolesá alebo 4×4, rôzne vý-
kony DC nabíjania a aj rozličné výkony AC 
nabíjania. V rámci koncernu Volkswagen 
má k modelu ID.4 najbližšie Škoda ENYAQ 
iV, ktorá využíva aj rovnakú techniku v rámci pohonu. Volkswa-
gen ID.4 je kompaktným SUV s elektrickým pohonom. Zväč-
šená svetlá výška podvozka až 21 cm umožňuje jazdu aj po 
nespevnených cestách. Prvé verzie ID.4 Pro Performance sú 
vybavené batériou s kapacitou 82 kW, z ktorej sa využíva 77 
kWh. To vozidlu dáva podľa verzie dojazd až 520 km (WLTP). 
Elektromotor má výkon 150 kW (204 k), maximálny krútiaci 
moment 310 Nm a poháňa zadné kolesá. ID.4 sa dostane z 0 

na 100 km/h za 8,5 sekundy, maximálna rých-
losť je limitovaná na 160 km/h. Na Slovensku 
sa ID.4 začal predávať koncom novembra mi-
nulého roka ako uvádzací model ID.4 1ST, 
od začiatku roka 2021 si zákazníci môžu ob-
jednávať aj 5 predkonfi gurovaných verzií ID.4, 
označených Life, Business, Family, Tech a Max. 
V prípade elektromobilu je, pochopiteľne, 
dôležité aj samotné nabíjanie. ID.4 je v tomto 
ohľade vybavený vynikajúco a ponúkne pod-
ľa verzie AC nabíjanie s výkonom 7,2 kW a DC 
nabíjanie s výkonom 100 kW pri verziách s 52 
kWh batériou. Vo verziách so 77 kWh batéri-
ou ponúka AC nabíjanie s výkonom 11 kW a 
DC nabíjanie s výkonom 125 kW. 

Na ID.4 však rozhodne nie je zaujímavý iba 
elektrický pohonný systém. Rovnako ako pri 
menšom ID.3 ide o najnovšiu generáciu vo-
zidiel, ktoré tvoria základ smerovania au-
tomobilky v najbližších rokoch. Tomu zod-

povedá aj nadštandardná technologická výbava a pokročilé 
asistenčné systémy. Vo vyšších výbavách tak môžete mať nap-
ríklad veľkoplošný head-up display s rozšírenou realitou, kto-
rého zobrazenie pôsobí, akoby premietal navigačné symboly 
priamo na vozovku. Samozrejmosť je aj prediktívny adaptívny 
tempomat, ktorý dokáže automaticky preberať rýchlosti jaz-
dy podľa internej databázy dopravného značenia a vlastných 
senzorov. Ten spolupracuje so systémom udržiavania v jazd-
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Fakt, že Volkswagen to so 
svojou elektrickou ofenzívou 

myslí naozaj vážne, 
dokazuje aj ďalšia novinka, 

ktorá prichádza na trh 
v tomto roku. Volkswagen 
ID.4 je rovnako ako jeho 

koncernoví kolegovia 
postavený na úplne novej 
platforme MEB, vyvinutej 

špeciálne pre elektromobily, 
a automobilka má plány, 

že ju v tomto prípade bude 
dokonale využívať. 
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nom pruhu aj systémom inteligentnej rekuperácie. Zaujímavý 
je takisto veľkoplošný, až 12-palcový displej multimediálneho 
systému. Celé ovládanie multimediálneho systému a funkcií 
vozidla je dotykové. Niektoré funkcie možno ovládať hlaso-
vo. Predné svetlomety využívajú naplno LED technológiu a o 
správne svietenie bez oslňovania ostatných účastníkov pre-
mávky sa stará technológia Matrix. Zadné LED svetlomety pre-
pojené svetelným pásom sú tvorené segmentmi s 3D vzorom 
a vytvárajú zaujímavé animácie. Vzhľadom na rodinné určenie 
vozidla sú dispozícii strešné lyžiny na upevnenie prepravného 
boxu a voliteľne môžete mať dokonca výsuvné ťažné zaria-
denie. ID.4 vďaka nemu môže ťahať príves s hmotnosťou 750 
až 1200 kg, čo pri elektromobiloch zďaleka nie je štandard. 
Komfort zabezpečuje aj voliteľné tepelné čerpadlo, ktoré je 
štandardnou súčasťou najvyššej výbavy Max. 

Okrem štandardného ID.4 však Volkswagen pripravuje aj vý-
robu vysokovýkonnej verzie, ktorá bude mať označenie GTX. 

Model ID.4 GTX bude nielen najdrahší v zostave ID.4, ale 
bude mať aj najväčší výkon. Oficiálnych údajov o ňom bolo 
v čase prípravy ročenky málo, z dostupných informácií vyplý-
va, že má ísť o dvojmotorovú verziu s pohonom 4×4. Výkon 
zostavy bude 225 kW a zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne 
za 6,2 s, čím prekonáva 8,5 s modelu ID.4 Pro Performance. Z 
dizajnovej stránky bude mať GTX agresívnejší vzhľad. Znakom 
zvýšeného výkonového potenciálu ID.4 GTX budú upravené 
nárazníky, nové dizajny kolies, jedinečné dizajnové prvky inte-
riéru, ako aj množstvo zlepšení podvozka, ktoré mu poskytnú 
nižšiu jazdnú výšku, a pneumatiky s väčším výkonom. Použitá 
82 kWh batéria zabezpečí dojazd okolo 460 km podľa WLTP. 

Plány automobilky s platformou MEB sú, samozrejme, bo-
hatšie a my ich budeme sledovať. 

. 

ZDROJ: VOLKSWAGEN
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AUTO-IMPEX

Hoci AUTO-IMPEX patril skôr medzi fi rmy, ktoré začínali 
skromnejšie, nikdy mu nechýbala odvaha prekročiť prah 

„neznámeho“, keď sa ukázalo, že ide o potreby klienta. Dnes 
zákazníci potrebujú na spokojnosť omnoho viac, ako to bolo 
kedysi. Táto potreba sa stala podnetom pre vznik viacerých 
jedinečných služieb, ktoré AUTO-IMPEX v súčasnosti ponúka. 
Filozofi a fi rmy je taká, že predajom auta sa vzťah k zákazníko-
vi nekončí, ale iba začína. A ak chce byť fi rma úspešná, musí 
rýchlo reagovať na súčasné rastúce očakávania zákazníkov. 
Každé predané auto prináša aj záväzok, že sa oň predajca 
bude starať po celý čas jeho prevádzky. 

Aj z tohto dôvodu bol AUTO-IMPEX vždy lídrom v rôznych 
oblastiach. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa spoločnosť sta-
la prvým dílerom značky Nissan na Slovensku. Neskôr pribudlo 
ďalšie prvenstvo – portfólio sa rozšírilo o značky IVECO a Alfa 
Romeo, opäť ako prvé ofi ciálne zastúpenie na Slovensku. Po-
stupom času, ako spoločnosť AUTO-IMPEX rástla, pribúdali 
aj ďalšie atraktívne prírastky - FIAT, IVECO BUS či Nissan GT-R 
dotvorili ponuku už zabehnutých značiek. Získané skúsenosti a 
niekoľkoročná prax vo zvládaní nových projektov boli neustále 
hnacím motorom pre AUTO-IMPEX, ktorý bol v roku 2010 oslo-
vený značkou Nissan s pilotným projektom prvého EV (Electric 
Vehicle) dílera na Slovensku. 

Príprava na spustenie projektu trvala tri roky a vyžiadala si 
viaceré investície. Rok 2013 bol pre AUTO-IMPEX v oblasti elek-
tromobility prelomový. Tá bola v tomto čase na Slovensku ešte 
len v plienkach a počet elektrifi kovaných vozidiel sa dal spočítať 
doslova na jednej ruke. AUTO-IMPEX však videl v elektromobili-
te budúci trend, a tak okrem servisnej a dílerskej siete investoval 
aj do vybudovania vlastnej opravovne batérií, v rámci ktorej je 
jediným autorizovaným servisom pre akumulátory v rámci Slo-
venska a Česka. 

Za ostatných desať rokov, odkedy AUTO-IMPEX stavil na elek-
tromobilitu, predala sieť predajní patriacich pod túto značku už 
viac než 200 elektromobilov s logom Nissan. V portfóliu tejto 
značky sa aktuálne nachádzajú dva modely – elektrický hatch-
back Leaf a elektrická dodávka eNV-200. Nissan pritom nie je 
nijaký nováčik v elektromobilite. Jeho vývoj čisto elektrického 
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vozidla siaha až do roku 1947. Niet preto pochýb, že japonský 
výrobca má bohaté skúsenosti s vývojom a dokáže vyrobiť bez-
konkurenčný elektromobil. 

Práve súčasný Nissan Leaf (druhej generácie) s cenou od 27 
790 eur je plnohodntne využiteľný elektromobil s dojazdom až 
385 km, lokálne nulovými emisiami a technologickou výbavou 
konkurujúcou súčasným tradičným vozidlám. Najpredávanejší 
elektromobil v Európe zároveň prináša výkon až 150 koní, kto-
rý je vhodný tak do každodennej mestskej premávky, ako i na 
pravidelné dochádzanie za prácou či nákupmi.

Dlhodobé partnerstvo so značkou Nissan a kvalita modelov 
patriacich do rodiny EV posunuli AUTO-IMPEX opäť do novej 
epizódy života. V rámci siete tak vznikol plnohodnotný pre-
daj najpredávanejších elektromobilov na slovenskom a čes-
kom trhu spolu so servisnou sieťou a unikátnou licencovanou 
opravovňou akumulátorov, vďaka čomu sa zákazníci môžu 
spoľahnúť, že o ich elektromobil s logom Nissan bude riadne 
postarané v akejkoľvek fáze „života“ vozidla. 

Spoločnosť AUTO-IMPEX však nezastala ani tu a v rámci bra-
tislavskej pobočky na Rožňavskej ulici vznikla súkromná dobí-
jacia stanica s kapacitou pre dva elektromobily Nissan, ktorú 
môžu bezplatne využívať zákazníci kedykoľvek, keďže sa 
nachádza vo vonkajších priestoroch. Tým sa však snaha o za-
traktívnenie elektromobility ani zďaleka nekončí. AUTO-IMPEX 
totiž nadviazal strategické partnerstvo so spoločnosťou ZSE v 
rámci poskytovania služby nabíjania ZSE Drive už od jej vzniku. 
Toto partnerstvo zabezpečuje  pre každého zákazníka, ktorý si 
zakúpi elektromobil v sieti predajní Auto-Impex , automaticky 
prístup do siete nabíjacích staníc ZSE Drive na Slovensku, ale 
aj mimo Slovenska. Vďaka tejto nabíjacej karte ZSE Drive, má 
klient ihneď po kúpe elektrického vozidla a bez starostí prístup 
k širokej sieti verejných nabíjačiek.

Okrem bežných zákazníkov však AUTO-IMPEX dokáže vyho-
vieť aj náročným požiadavkam obchodných partnerov, ktorým 
už dnes ponúka špeciálne riešenia šité na mieru, s možnosťou 
zabezpečenia EV vozidlového parku, vyhodnotenia efektivity 
EV pre konkrétnu fi rmu či školenia pre zamestnancov. Okrem 
toho spoločnosť dokáže vďaka školeným pracovníkom inšta-
lovať tzv. wallboxy čiže vlastné nabíjacie stanice pre fi rmy a 
domácnosti.

Elektromobilita teda pre spoločnosť AUTO-IMPEX nie je vô-
bec cudzia a sieť predajcov je na ňu výborne pripravená už 
roky. Získané skúsenosti za 10 rokov rozvíjania projektu budú 
zhodnotené v ďalších rokoch, keď spoločnosť oslávi svoje 30. 
výročie pôsobenia na trhu a keď prídu ďalšie nové úplne či čias-
točne elektrifi kované modely značky Nissan na európsky trh, 
ako napríklad elektromobil Aria či plug-in hybridný  Qashqai. 

ZDROJ: AUTO-IMPEX 
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TOYOTA AKO LÍDER 
V OBLASTI TECHNOLÓGIÍ

Základný pilier automobilky je hybridná technológia, ktorú 
po prvýkrát použila už v roku 1997. Toyota spustila predaj 

hybridných elektrických vozidiel svojím známym modelom 
Prius, ktorý odštartoval novú éru elektrifi kácie automobilov a 
ukázal cestu aj iným výrobcom. Hybridný pohon sa postupom 
času vyvíjal a prispôsoboval do modelov vo všetkých kategó-
riách. Dnes si zákazníci môžu vybrať z rôznych hybridných 
modelov naprieč celým modelovým radom – od malého Yari-
su až po veľké 7-miestne SUV Highlander, ktoré prichádza na 
trh začiatkom tohto roka.

Hybridné modely sa postu-
pom času stali veľmi obľú-
benými nielen pre 
úsporu paliva, ale aj 
vďaka prepraco-
vanej koncepcii 
pohonu a pre 
svoju spoľah-
livosť a vysokú 
životnosť. Toyota 

za tento čas predala po celom svete už viac ako 15 miliónov 
plne hybridných vozidiel, vďaka čomu v globálnej miere zníži-
la emisie CO2 o viac ako 120 miliónov ton. 

V súčasnosti, keď je infraštruktúra, a teda možnosť nabiť čis-
to elektrické vozidlo v niektorých oblastiach ešte nedostatoč-
ná, externé nabíjanie veľmi zdĺhavé a obstarávacia cena vo-
zidla podstatne vyššia, môže byť práve „full hybrid“ najlepším 
riešením. Cena hybridných vozidiel je už dnes porovnateľná s 
klasickým benzínovým pohonom. Nič netreba externe dobíjať 
a napriek tomu jazdíte úsporne a ste ekologickí.

Mimoriadne prepracovaný a spoľahlivý hybridný pohon, 
ktorým sa značka výrazne odlišuje od konkurencie, je zákaz-
níkmi stále viac vyhľadávaný a už dnes na Slovensku 
dosahuje 45 % z celko- vého predaja značky. Pri 
prémiovej znač- ke Lexus volí hybridnú 
motorizá ciu do- konca až 98 % 
zákazníkov. 
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níkmi stále viac vyhľadávaný a už dnes na Slovensku času vyvíjal a prispôsoboval do modelov vo všetkých kategó-
riách. Dnes si zákazníci môžu vybrať z rôznych hybridných 
modelov naprieč celým modelovým radom – od malého Yari-
su až po veľké 7-miestne SUV Highlander, ktoré prichádza na 
trh začiatkom tohto roka.

Hybridné modely sa postu-
pom času stali veľmi obľú-
benými nielen pre 
úsporu paliva, ale aj 
vďaka prepraco-

životnosť. Toyota 

níkmi stále viac vyhľadávaný 
dosahuje 45 % z celko- vého predaja značky. Pri 
prémiovej znač- ke Lexus volí hybridnú 
motorizá ciu do- konca až 98 % 
zákazníkov. 

Toyota ako automobilový líder ponúka 
rôzne druhy elektrifi kovaných vozidiel 
s cieľom znižovať emisie v súlade s predpismi, 
infraštruktúrou trhu a v konečnom 
dôsledku aj s požiadavkami zákazníkov.



Hybridy sú ideálny typ vozidiel, kto-
ré majú majiteľovi dokonalo slúžiť, 
pričom ide o autá s nízkym dosahom 
na životné prostredie. Toyota hybrid-
né vozidlá vyvíja už 24 rokov a práve 
vďaka nim vie značka splniť limity, 
ktoré požaduje EÚ do roku 2025 aj so 
súčasným modelovým radom.

Na Slovensku za rok 2020 zare-
gistrovala Toyota dovedna 5769 
vozidiel a oproti roku 2019 ako jed-
na z mála značiek rástla. Prvýkrát v 
histórii prerazila na Slovensku medzi 
prvých 5 značiek a so 7 % trhovým 
podielom obsadila 5. miesto na trhu. 

Toyota je jasným lídrom na tuzem-
skom hybridnom trhu. K rastúcej 
popularite hybridov prispievajú ich 
lepšie dynamické vlastnosti a vyššia hodnota pri opätovnom 
predaji. Z celkového predaja značky na Slovensku až 45 % tvo-
rili práve vozidlá s hybridnou motorizáciou. „Sme presvedčení o 
tom, že hybridné elektrické vozidlá (HEV) sú kľúčovou súčasťou 
širšieho mixu elektrifi kovaných vozidiel budúcnosti, ale viac ako 
dvadsaťročné skúsenosti v oblasti elektrifi kácie sa odrazili vo 
vlastnej stratégii presadzovania rôznorodých typov pohonov,“ 
dodal Milan Kočka, generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Cen-
tral Europe – Slovakia. 

Zákazníci, ktorí vyhľadávajú športovejšie ladené autá, zvažujú 
aj kúpu auta s hybridným elektrickým pohonom. Je zrejmé, že 

sa spoliehajú na to, že od hybridnej technológie môžu očakávať 
nielen požadované potešenie z jazdy, ale aj potrebný výkon. 

Aj rok 2021 bude pre Toyotu rokom hybridov a elektrifi kova-
ných vozidiel. Jedna z najväčších noviniek, ktorú môžu zákazníci 
očakávať na jar, bude už druhá generácia vozidla Toyota Mirai s 
vodíkovými palivovými článkami. Veľmi očakávaná novinka však 
je takisto už druhý model plug-in hybridu a prvé plug-in hyb-
ridné SUV značky Toyota RAV4 Plug In Hybrid. Pozornosť púta 
aj horúca novinka z dielne Lexus, úplne elektrický model Lexus 
UX 300e, ktorý sa na náš trh dostane začiatkom budúceho roka.

ZDROJ: TOYOTA
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PRIDÁVA AJ MULTINABÍJACIE BOXY PRE VEREJNOSŤ
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ANTIK TO MYSLÍ 
S E-MOBILITOU VÁŽNE

E-MOBILITA V ZDIEĽANÝCH 
SLUŽBÁCH
ANTIK rozširuje fl otilu svojich zdieľaných služieb 
raketovým tempom. Hneď ako v máji 2019 uviedol 
na trh prvý a najväčší „free fl oat bikesharing“ sys-
tém zdieľaných bicyklov na Slovensku s možnos-
ťou ponechať bicykel prakticky kdekoľvek, je tu s 
ďalšími novinkami.

Okrem už úspešných e-skútrov, s ktorými sa v Koši-
ciach jazdí už druhý rok a ktorých počet preťal hra-
nicu stoviek kusov v meste, prináša ďalšie produkty. 
V novej sezóne pribudnú elektrické kolobežky, hor-
ské aj cestné e-bicykle. 

E-MOBILITA A VÝHODY PRE 
ZÁKAZNÍKOV ANTIKU
Vďaka vlastnému vývoju zdieľaných služieb dokáže 
ANTIK pridávať do konceptu ďalšie prostriedky, a 
to bez zložitejších zásahov do súčasnej služby. Už v 
roku 2021 ANTIK prinesie stovky elektrických kolo-
bežiek a e-bicyklov (cestných aj horských). Politiku 
chce nastaviť tak, aby sa cenová relácia týchto pros-
triedkov pohybovala na takej úrovni, aby si službu 
obľúbila veľká časť obyvateľov. Hlavným dôvodom 
výhodnej ceny bude aspekt pozitívneho vnímania 
ANTIKu aj mimo bežných služieb, ako je gigabitový 
optický internet, digitálna televízia či ANTIK linka, 
ktoré spoločnosť ponúka na trhu už vyše 20 rokov. 

ANTIK aj vďaka týmto novinkám úspešne buduje 
komunitu, ktorá môže využívať množstvo výhod 
nielen na optickom internete v bytoch a rodinných 
domoch, ale aj vonku v bežnom živote s rodinou 
a priateľmi.

Aj preto sa služby medzi sebou prepájajú a spolu 
tvoria podmienky pre komfortnejší a lepší život v 
digitálnej dobe s ohľadom na relax doma, v práci 
ale aj vonku s priateľmi, či rodinou. 

Byť v ANTIKU znamená mať množstvo výhod nad 
rámec objednaných služieb.
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DIZAJNOVÉ A JEDINEČNÉ 
E-MOTOCYKLE SUPER SOCO
Do pozornosti dávame 100 % elektrické e-moto-
cykle Super Soco s platným typovým schválením v 
EÚ. ANTIK, ako ofi ciálny importér pre SR, ponúka 
hneď niekoľko modelov: praktický CUX e-skúter, 
športový e-motocykel TS, výkonnejší TC s prekva-
pivým dizajnom, ale aj najsilnejšiu verziu TCmax s 
rýchlosťou až do 100 km/h. Tešiť sa môžete aj na 
novinku v podobe supersilného, až 4 kW motora 
a rýchleho e-skútra Super Soco CPX, ktorý bude v 
ponuke už začiatkom roka 2021.

NABÍJACIE STANICE – VIAC 
A BLIŽŠIE K VEREJNOSTI

ANTIK začal maso-
vú výstavbu nabí-
jacích staníc pred 
vyše rokom, zatiaľ 
v Košiciach. Do pra-
xe plánuje uviesť aj 
niekoľko noviniek. 
ANTIK multinabíjací 
box poteší cyklis-
tov, kolobežkárov aj 
vodičov elektromo-
bilov.

Na jednom mies-
te sa vďaka mul-
tinabíjacej stanici 
od ANTIKu môžu 
naraz nabíjať až 
tri e-motocykle, tri 
e-kolobežky alebo 
tri e-bicykle, jeden 

elektromobil a ešte si dvaja ľudia môžu požičať 
powerbank pre svoj mobil. A to sa len tak nevidí.

Technické riešenie multinabíjacieho boxu od 
 ANTIKu je výsledkom práce vlastného vývojár-
skeho tímu z Košíc, spojeného s výrobou priamo 
v Číne. Okrem toho ANTIK plánuje celú sieť nabí-
jacích staníc poskytovať aj bežnej verejnosti. Do-
bijete si tak svoju súkromnú kolobežku, e-bicykel 
alebo auto, aj keď nie ste zákazníkom ANTIKu. Sa-
mozrejme, zákazníci ANTIKu to budú mať o niečo 
výhodnejšie. 

SVETOVÁ NOVINKA 
– PRVÝ KAJAKSHARING JE OD ANTIKU!
Chceli by ste si vyskúšať kajaky? Splavovať rieku a nepotrebovať na to vlastný 
kajak či strešný nosič? Dá sa to. Stačí vám mobilná aplikácia ANTIK Smart Way, 
splnenie niekoľkých registračných pravidiel, kredit – a to je všetko. Aplikáciou 
si odomknete box s kajakom, kde nájdete aj potrebný výstroj ako pádla, pril-
bu, vestu, vodotesný vak na osobné veci. Služba bude prepojená s ostatnými 
zdieľanými prostriedkami, a tak sa napr. autom odveziete iba k cieľu trasy, 
bicyklom alebo e-skútrom od ANTIKu sa odveziete k začiatku plavby 
a kajakom splavíte rieku prakticky späť k vášmu autu. Jedno-
duché, všakže? Testy už ANTIK realizoval v roku 2020 pri 
rieke Hornád v Družstevnej pri Hornáde. V novom 
roku sa môžete tešiť na verejné spustenie tej-
to netradičnej služby zdieľaných kajakov 
od ANTIKu aj na ďalších miestach. 
Budeme to sledovať a radi prine-
sieme viac info už čoskoro.
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Bezstarostná jazda za všetkých podmienok

Nová plug-in hybridná technológia (PHEV) nedávno pred-
stavená u modelov Jeep® Renegade a Compass 4xe 

umožňuje zložité podmienky z nízkou trakciou zvládnuť v úpl-
nom kľude, či už prechádzate mestom alebo mierite na hory. 
Dojazd, životnosť batérie aj bezpečnosť v týchto podmien-
kach boli veľmi starostlivo testované.

Modely Jeep Renegade a Compass 4xe využívajú hybridný 
pohon všetkých kolies a poskytujú bezstarostný zážitok z jazdy 
na terénnych trasách aj snehom pokrytých vozovkách. V po-
rovnaní s verziami so spaľovacími motormi ponúkajú modely 
Jeep 4xe lepší výkon a trakciu pre bezpečnú jazdu na snehu 
či ľade.

Kombinácia spaľovacieho motora a elektromotora, na kto-
rej je založený pohon eAWD, poskytuje vyšší krútiaci moment 
ako vozidlo s konvenčným pohonom. Ponúka tiež možnosť 
veľmi presného riadenia krútiaceho momentu na vozovkách 
aj v extrémnom teréne, kde je vyžadovaná redukcia.

ODOLNÝ VOČI ZIME, DOKONCA AJ V MESTE
Pri jazde v meste majú modely Jeep Renegade a Compass 4xe 
tendenciu využívať rýdzo elektrický režim. Vďaka tomu môžu 
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T  Jeep® Renegade a Compass s technológiou 
4xe, ktorá predstavuje nový pohon Jeep 
4x4, sa vyznačujú lepšími schopnosťami 
a výkonom za všetkých podmienok a na 
všetkých typoch povrchu.

 Či už ide o jazdu v meste alebo na horách, 
modely Jeep 4xe zaručujú bezpečnosť, 
spoľahlivosť a výkon v i zimnom počasí. 
Vďačia za to predovšetkým špičkovým 
funkciám a prvkom, akým je aj štandardne 
ponúkaný systém riadenia trakcie Jeep Selec-
Terrain so špecifi ckým režimom Snow.

 Funkcia Powerloop garantuje dojazd a 
funkčnosť batérie aj v teplotách pod -30°C.

126

ELEKTROMOBILITA 2021

S MODELMI JEEP® 4XE



vodiči vchádzať aj do zón s obmedzenou dopravou, kde je 
povolená len prevádzka s nulovými emisiami. V rýdzo elek-
trickom režime môžu modely Jeep 4xe prejsť až 50 km a do-
siahnuť najvyššej rýchlosti 130 km/h. Spaľovací motor sa spustí 
iba ak je to nevyhnutné, napríklad pri plnom zošliapnutí ply-
nového pedála do pozície kick-down alebo pri nízkej kapacite 
batérie.

Keď je povrch vozovky mokrý, klzký alebo zľadovatený, 
stávajú sa modely Jeep Renegade a Compass 4xe autentic-
kými vozidlami s pohonom všetkých kolies, a to so všetkými 
výhodami, ktoré s pohonom 4x4 súvisia. Systém automaticky 
spúšťa spaľovací motor poháňajúci kolesá prednej nápravy a 
vozidlo premení na hybridnú štvorkolku.

V tejto hybridnej konfi gurácii – spaľovací motor poháňajúci 
prednú nápravu a elektromotor poháňajúci zadné kolesá – 
môžu vrcholné modely S a Trailhawk 4xe ponúknuť výkon až 
240 k a dosiahnuť najvyššej rýchlosti až 200 km/h. S výkonom 
240 k sa jedná o najvýkonnejšie modely Renegade a Compass. 
Súčasne ponúkajú najlepšie schopnosti v teréne a najväčšie 
potešenie z jazdy. To všetko bez kompromisu k bezpečnosti, 
ktorá je zabezpečená ich schopnosťami 4x4.

Ďalšiu asistenciu vodičom postihnutým nepriaznivým poča-
sím a zasneženými vozovkami poskytujú elektronické systémy, 
akým je aj systém riadenia trakcie Jeep Selec-Terrain™ so špe-
cifi ckým režimom Snow, ktorý maximalizuje trakciu v extrém-
nych podmienkach. Po zvolení tohto režimu sa všetky systémy 
nastavia tak, aby zvládli zasnežený povrch vozovky, či už ide 
o odozvu motora, nastavenie prevodovky alebo elektronickú 
kontrolu trakcie či stability.

Veľkým plus v zimnej sezóne je aj možnosť naprogramo-
vania klimatizácie na diaľku pomocou aplikácie My Uconnect, 
takže môžete nasadnúť do už vyhriateho vozidla, a to aj v tom 
najchladnejšom počasí.

ZÁBAVA A BEZPEČNOSŤ NA HORÁCH
Pri jazde mimo mesto, teda po vidieckych vozovkách môžu 
vodiči modelov Jeep Renegade a Compass 4xe zvoliť režim e-

Save a maximalizovať energetickú účinnosť pomocou funkcie 
Battery Save, ktorá udržiava zostávajúcu úroveň batérie, ale-
bo pomocou funkcie Battery Charge a spaľovacieho motora 
nabíjať batérie až na 80 % ich kapacity.

Jazda po horských vozovkách v zime často znamená čeliť 
nepriaznivým podmienkam. Modely Renegade a Compass 
4xe sa môžu spoľahnúť na vyspelý pohon všetkých kolies Jeep 
Active Drive Low s hybridnou technológiou. Systém poskytuje 
lepšie ovládanie v nízkych rýchlostiach a maximalizuje krútiaci 
moment a trakciu.

Okrem toho ponúka ešte jednu výhodu: na ovládanie za-
dnej nápravy nevyužíva hnací hriadeľ ani mechanickú spojku.

Pri jazde na horách, najmä v dlhých klesaniach je možné 
využiť kinetickú energiu vozidla pomocou funkcie e-Coasting, 
kedy sa pohyb kolies premieňa na energiu, ktorá dobíja ba-
térie. To prináša niekoľko výhod: úsporu energie v prospech 
účinnosti a ekológie, ale aj vyšší dojazd v elektrickom režime 
vďaka intenzívnejšiemu nabíjaniu v dôsledku nastavenia fun-
kcie e-Coasting. Regenerácia energie tiež zvyšuje brzdnú silu 
modelov Renegade a Compass 4xe.

Pokiaľ ide o dojazd, modely Jeep 4xe ponúkajú všetko pre 
zaistenie úplnej bezpečnosti, a to aj v situáciách, akou je dlhá 
jazda v teréne po zasnežených alebo zľadovatených vozov-
kách. Aby nedochádzalo k nepríjemnostiam spojeným s kle-
sajúcou úrovňou nabitia batérie, disponuje dvojica elektro-
motorov, ktoré sú so spaľovacím motorom srdcom pohonu 
4xe, funkciou powerloop, ktorá zaisťuje, že pohon eAWD je 
vždy k dispozícií a pripravený zvládnuť dlhšie terénne dobro-
družstvá s úplným pokojom.

Batéria s kapacitou 11,4 kWh a napätím 400 V je lítium-ió-
novej konštrukcie a je vybavená systémom chladenia a vyku-
rovania. Pokiaľ je systém dlhodobo vystavený nízkym teplo-
tám, vyhrievanie zabraňuje nepriaznivému vplyvu na dojazd 
a zaisťuje, že batérie môžu úplne normálne pracovať aj pri 
teplotách až -30° C.

ZDROJ: JEEP
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Značka Audi vstupovala na pole elek-
tromobility so svojím prvým elektric-

kým SUV Audi e-tron 55 Quattro už v roku 
2019. Minulý rok však znamenal pre túto 
automobilku masívny nástup nových mo-
delov elektrifi kovaných vozidiel, tak elek-
tromobilov, ako aj plug-in hybridov. Ku 
koncu roku 2020 boli v ponuke dovedna 
štyri modely elektromobilov a až deväť 
plug-in hybridov, ktoré nájdete v modelo-
vých radoch A3, A6, A7, A8, Q5, Q7 a Q8. 
My sme mali možnosť otestovať dvojicu 
noviniek e-tron Sportback 55 Quattro a 
Q7 60 TFSI e. 

E-tron Sportback 55 Quattro použí-
va novú modulárnu platformu PPE (Pre-
mium Platform Electric), vyvíjanú v spo-
lupráci s Porsche pre prémiové modely 
elektromobilov. O pohon sa stará dvojica 
elektromotorov s celkovým výkonom 300 
kW a maximálnym krútiacim momentom 
až 664 Nm. Batéria má celkovú kapacitu 
95 kWh, z čoho sa využíva 86 kWh. Exce-
lentné možnosti nabíjania vozidlo preberá 
od svojho predchodcu, takže rovnako tu 
nájdeme podporu až 150 kW DC nabíja-
nia a štandardne vstavanú 11 kW trojfá-
zovú AC nabíjačku. Výrobca navyše ponú-
ka za príplatok zvýšenie výkonu nabíjačky 
až na 22 kW pridaním ďalšieho modulu. 
Lepšie možnosti nabíjania nájdete iba 
v koncernovom kolegovi Porsche 
Taycan, to však iba vďaka tomu, že 
používa 800-voltový elektrický sys-
tém. Vo výbave dostanete dokonca 
originálny kábel s redukčnou zástr-

čkou na 230 V aj 3× 400 V. Nabíjací ko-
nektor CCS je umiestnený na ľavej strane 
za blatníkom pod motoricky ovládanými 
dvierkami. Vzhľadom na to, že predná 
časť je pomerne dlhá, môže byť nieke-
dy problém, ak nemáte priamy prístup 
k nabíjačke z ľavej strany. V prípade AC 
nabíjania pomôže rovnako umiestnený 
konektor za pravým blatníkom. Samoz-
rejmosť je bohatá technologická výbava. 
Jej základom je adaptívny asistent efek-

tívnej jazdy, ktorý podľa navigačných a 
mapových podkladov v kombinácii 
s množstvom senzorov vyhodnocu-
je trajektóriu a podmienky jazdy a 
podľa toho prediktívne riadi aj ak-
tívne zasahuje do riadenia a ovlá-

dania rekuperácie a brzdenia tak, aby 
bola jazda čo najefektívnejšia. Systém 
spolupracuje s automatickým rozpozná-
vaním dopravných značiek, podľa ktorých 
dokáže automaticky upravovať rýchlosť 
jazdy. V praxi to znamená, že vozidlo 
môže samostatne riadiť rýchlosť jazdy aj 
v zložitom teréne so serpentínami a prud-
kými zákrutami tak, že nemusíte šliapnuť 
na brzdu ani na plyn. Vo výbave je aj sys-
tém automatického núdzového brzdenia 
s detekciou prekážok a chodcov. Palubnej 
doske dominujú displeje, najväčší zobra-
zuje virtuálny prístrojový panel s veľkými 
možnosťami konfi gurácie zobrazenia. 
Vďaka vysokému rozlíšeniu a kvalite vy-
zerá veľmi pôsobivo napríklad zobrazenie 
mapy v satelitom pohľade. Stredný displej 
patrí tradične multimediálnemu systému 
a konfi gurácii funkcií a spodný displej v 
základnom nastavení zobrazuje ovláda-
nie klimatizácie, ale aj ďalších funkcií. 
Okrem niektorých funkcií ovládaných na 
volante je väčšina ovládania zverená do-
tykovým displejom. Tie sú na to síce veľmi 
dobre prispôsobené veľkými grafi ckými 
prvkami, ale aj tak to nie je ideálny spô-
sob a odvádza to pozornosť od riadenia. O 
osvetlenie vozidla sa kompletne postará 
LED technológia s adaptívnymi matrixo-
vými refl ektormi s vysokou svietivosťou. 
Príplatkové elektronické spätné zrkadlá 
majú kvalitný obraz a pri slabom osvet-
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lení v nich vidieť lepšie ako v klasických 
zrkadlách. Jas je dostatočný aj za slneč-
ného dňa. Ich umiestnenie je však trochu 
nešťastné, nachádzajú sa pod hranou 
okna, takže sú mimo prirodzeného zorné-
ho poľa. 

Nabíjanie vozidla sme, pochopiteľne, 
testovali aj na nabíjačkách s výkonmi viac 
ako 150 kW. Vozidlo dosahuje maximálny 
nabíjací výkon až 155 kW a na ultrarých-
lej nabíjačke ho na 80 % dobijete za 30 
minút a na 100 % už za 40 minút. Vozid-
lo má aj vďaka vysokej kapacite batérie 
veľmi dobrú nabíjaciu charakteristiku a 
výkon nabíjania sa až do dosiahnutia 80 
% SOC drží v rozsahu 140 až 155 kW, až 
potom začína zvoľna klesať, pričom ešte 
tesne pred ukončením nabíjania dosahu-
je viac ako 50 kW. Spotreba sa v rámci 
testu pohybovala v rozmedzí 22 – 28 
kWh/100 km, čo je v súčasnosti najviac 
v danej triede, a dosiahnutý maximálny 
dojazd bol v rozsahu 280 – 345 km. 

Z plug-in hybridov výrobcu sme testova-
li druhé najväčšie SUV Audi Q7 60 TFSIe 
Quattro. Hybridný systém tohto vozidla 
pozostáva z benzínového šesťvalca s ob-
jemom 3 l a s výkonom 250 kW a elek-
tromotora s výkonom 94 kW. Cel-
kový systémový výkon je 335 kW a 
krútiaci moment 700 Nm. Ten vás 
dostane na stovku za 5,7 s. Audi 
tak svoj plug-in hybridný systém 

využíva nielen na dosiahnutie nižšej spo-
treby, ale aj na rapídne zvýšenie výkonu. 
Batériu s kapacitou 17,3 kWh môžete na-
bíjať iba vstavanou jednofázovou AC nabí-
jačkou s výkonom 7,4 kW, ktorá umožňu-
je jej nabitie asi za dve a pol hodiny. Audi 
je tak v tomto ohľade presne v strede me-
dzi hlavnými konkurentmi. Audi Q7 určite 
osloví výborným adaptívnym podvozkom 
aj vynikajúcou zvukovou izoláciou, ktorá v 
kombinácii s vysokým sedením poskytu-
je nezameniteľný jazdný zážitok. Pravda, 
treba myslieť aj na hmotnosť vozidla, kto-
rú pocítite pri prejazdoch zákrut aj pri brz-
dení. Dizajn interiéru sa drží línie výrobcu 
a našli by ste tu viacero prvkov napríklad 
z e-tronu. Samozrejmosť je špičkové spra-
covanie aj hodnotné materiály. Sedadlá 

vpredu majú kompletné elektrické 
ovládanie a vyhrievanie. Vzadu sa 
posadia tri dospelé osoby, čo je aj v 
tejto kategórii pomerne vzácne. In-
fotainment a technologická výbava 

je veľmi podobná e-tronu a nájdete tu rov-
nako skvelý prediktívny adaptívny tempo-
mat aj veľkoplošný HUD. Matrixové LED 
svetlomety aktívne zabraňujú oslňovaniu 
ostatných účastníkov premávky a sú vy-
bavené laserovým prisvetľovaním, ktoré 
oceníte pri jazde na dlhých rovinkách. O 

výborné jazdné vlastnosti a komfortnú 
jazdu sa stará aj pneumatický podvozok 
s možnosťou nastavenia svetlej výšky. 
Novinka prekvapila slušnou spotrebou. 
Po 800 km najazdených v teste bola cel-
ková spotreba 6,3 l/100 km. Diaľnica bez 
nabíjania spotrebu zvýši na 10,2 l/100 
km. Na okreskách a v meste sa spotreba 
dostala na 8,2 l/100 km. Treba však po-
znamenať, že veľmi záleží na tom, koľko a 
ako často budete nabíjať. 



Vysoký výkon, priestor pre posádku, 
technologická výbava, možnosti na-
bíjania

Vyššia spotreba

+

–

AUDI E-TRON SPORTBACK 55 
QUATTRO

Priestor pre posádku, technologická 
výbava, kvalita spracovania, spotreba

Iba AC nabíjanie

+
–

AUDI Q7 60 TFSIE QUATTRO

 Audi Q7 60 TFSIe Qua� ro

 e-tron má nabíjacie konektory z oboch strán pod elektrickými dvierkami. Vpravo je iba AC nabíjanie

 Farebný Head-up displej poskytuje všetky údaje 
potrebné pre jazdu



Skupina BMW do sveta elektromobi-
lity vstúpila možno trochu predčas-

ne už v roku 2012 svojimi modelmi i3 a 
i8, ktoré v tom čase znamenali doslova 
technologickú revolúciu vo výrobe elek-
trických automobilov. Obidva modely 
prišli na trh v čase, keď to ešte nebo-
lo až také populárne, a vyznačovali sa 
použitím najmodernejších technológií 
kompozitných materiálov. Plug-in hyb-
ridný model i8 bol prvým plug-in hyb-
ridom, ktorý používal na elektromotor 
dvojstupňovú prevodovku. Čas však 
pokročil a v minulom roku sa dostala 
do ponuky nová generácia plug-in hyb-
ridov, ktorých ku koncu minulého roka 
bolo v ponuke dovedna 12 naprieč ce-
lým spektrom modelov skupiny BMW. 
Ponuka sa naďalej rozširuje a v tomto 
roku budú pribúdať okrem plug-in hyb-
ridov aj nové modely elektromobilov. 
My sme mali možnosť otestovať štvo-
ricu plug-in hybridných modelov 330e 
xDrive, X3 xDrive 30e, X5 xDrive 45e a 
745 Le xDrive. 

Nová generácia BMW 330e xDrive, 
označovaná G20, trošička nabrala na 
rozmeroch, takže pri rovnakej výške je 
o niečo širšia a dlhšia, dodáva sa aj 
vo verzii kombi a možno k nej objed-
nať aj verziu xDrive s pohonom 4×4, 
ako mal aj náš testovaný exemplár. 
Zvonka plug-in hybridnú verziu 
poznáte iba podľa dvierok na 
nabíjanie na ľavom prednom 
blatníku, prípadne aj podľa ze-
lených ŠPZ. Vnútri takisto nie je 

veľa zmien a najväčšia z nich je upra-
vená grafi ka infotainmentu. Príjemne 
nás prekvapil vnútorný priestor, aj keď 
posed na predných aj zadných sedad-
lách je pomerne nízky. To však vzhľa-
dom na športovejší charakter tohto 
modelu môže byť zámerom výrobcu. 
Na západ od našich hraníc je BMW 3 
najpredávanejší modelový rad práve 
pre lepší pomer ceny a výkonu, ako má 
vyšší rad 5. Na pohon slúži kombiná-
cia dvojlitrového štvorvalca s výkonom 

135 kW, ktorý je spriahnutý s elek-
tromotorom s výkonom 83 kW a 
krútiacim momentom 265 Nm. S 
elektrickým pohonom jazdí až do 
rýchlosti 140 km/h. Systémový 
výkon sústavy je 185 kW s krú-

tiacim momentom 420 Nm. V režime 
šport sa dá výkon krátkodobo, na 10 
sekúnd, zvýšiť až na 215 kW. Batéria 
má kapacitu 12 kWh, z čoho sa využí-
va 10,8 kWh. To umožňuje vozidlu v 
ideálnych podmienkach dojazd 51 až 
60 km. Počas testu sa nám podarilo 
dosiahnuť dojazd 63 km. Žiaľ, BMW 
sa stále drží svojej jednofázovej AC na-
bíjačky s výkonom iba 3,6 kW, ktorou 
batériu nabijete za tri až tri a pol hodi-
ny. Konkurencia je dnes už podstatne 
ďalej a do svojich prémiových modelov 
montuje aj DC nabíjačky, ktoré dokážu 
batériu nabiť už za 20 až 30 minút. 
Nové BMW radu 3 jasne ukazuje, ako 
sa posúvajú technológie smerom do 
nižších radov. Svedčí o tom bohatá 
technologická výbava, ktorú sme skôr 
mali možnosť vidieť iba v najvyšších 
radoch. Vozidlo je vybavené najnovšou 
verziou infotainmentu BMW. Asistenč-
ným systémom dominuje prediktívny 
adaptívny tempomat, ktorý dokáže 
automaticky preberať rýchlosti podľa 
údajov databázy alebo podľa doprav-
ného značenia. Na našom území táto 
funkcia, žiaľ, nefunguje naplno, zmenu 
rýchlosti pred obcou alebo na základe 
dopravných značiek treba potvrdzovať. 
Ináč však systém pracoval výborne. 
Samozrejmosti sú automatické udržia-
vanie v jazdnom pruhu aj nový asistent 
brzdenia, ktorý zohľadňuje aj vozidlá v 
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slepých uhloch alebo v protismere pri 
odbočovaní vľavo. Vynikajúce sú takis-
to laserové svetlomety s adaptívnou 
funkciou. 

 Tradíciou výrobcu sú výborné jazd-
né vlastnosti a drží sa jej aj novinka. 
Výborne naladený podvozok v spolu-
práci s pohonom xDrive a dvojlitrom 
dopovaným elektrinou poskytuje vý-
borné jazdné zážitky, auto veľmi dobre 
drží na ceste. Ocenili sme popritom, že 
napriek tomu si vie dobre poradiť aj s 
nerovnosťami na našich cestách. 

 

Plug-in hybridný systém využíva aj 
vlajková loď výrobcu, nová verzia BMW 
745Le xDrive 45. Ak si názov rozkó-
dujeme, 45 označuje nový hybridný 
systém, L je predĺžená verzia a e ozna-
čuje elektrifi káciu. Prvé, čo na aute na 
pohľad zaujme, sú obrovské ľadvinky 
na prednej maske. Dlhá kapota ukrýva 
trojlitrový šesťvalec. Zdvojené predné 
svetlomety nesú špičkovú kombináciu 
LED svetiel s matrixovými laserovými 
diaľkovými svetlami s dosvitom až 600 
metrov. Zadné skupinové LED svetlá 
sú prepojené červeným LED pásom na 
celú šírku zadnej časti. Predĺženú 
verziu poznáte podľa nezvyčajne 
dlhých zadných dverí. Vozidlo v 
tejto verzii meria na dĺžku 5268 
mm, takže parkovacie miesta 
budete hľadať dlhšie a z každé-

ho bude trčať. BMW 745Le je v prvom 
rade luxusná limuzína. Tomu zodpo-
vedá aj vybavenie interiéru. Pri tomto 
aute jednoducho nie je hlavný vodič, 
ale cestujúci vpravo vzadu. Obe zadné 
sedadlá sú nastaviteľné, vyhrievané, 
ventilované a masážne. To pravé na-
vyše možno nastaviť do pololežatej po-
lohy. Pritom sa odsunie predné sedad-
lo a na jeho zadnej strane sa vyklopí 
opierka na nohy. Obaja zadní cestujúci 
majú k dispozícii veľkoplošné dotyko-
vé displeje, na ktorých môžu sledovať 
trasu, multimédiá vrátane televízie 
alebo ovládať systémy ako osvetlenie 
či elektrické roletky na streche a ok-

nách. Samozrejmosť je samostatné 
ovládanie klimatizácie. V stred-
nom paneli je umiestnený 7" 
tablet, ktorý umožňuje ovládanie 
všetkých zmienených systémov. 
Luxusnou výbavou sa to však ur-

čite nekončí. Vozidlo má v zásobe plnú 
porciu asistenčných a bezpečnostných 
systémov. Infotainment je z najnovšej 
generácie a používa BMW Operating 
system 7.0. Jeho ovládanie zabezpeču-
je dobre známy a overený multifunkčný 
otočný ovládač na stredovej konzole 
s dotykovou plôškou na vrchnej stra-
ne. Prístrojový panel je plne digitálny, 
vybavený 12-palcovým displejom s 
možnosťou konfi gurácie zobrazenia. 
Nezabudlo sa ani na vynikajúci prie-
hľadový projekčný displej. Vo výbave 
je zlepšený balík jazdných asistentov 
Driving Assistant Professional. Pomoc-
ná 3D kamera, umiestnená v strede 
prístrojového panela, sleduje tvár vodi-
ča. Na základe toho dokáže vyhodno-
covať únavu a stupeň pozornosti. Pri 
používaní adaptívneho tempomatu s 
riadením v jazdnom pruhu vďaka tomu 
dokáže v kolóne postupovať autonóm-
ne. Inteligentný adaptívny tempomat 
je schopný riadiť rýchlosť podľa načí-
taných dopravných značiek a používa 
aj databázu z navigácie. Veľmi dobre 
to funguje aj pred prudkými zákrutami 
alebo križovatkami, kde systém spo-
malí tak, aby ste zákrutu bezpečne pre-
šli. Súčasťou výbavy je 360° kamerový 
systém s vysokým rozlíšením, ktorý 
zabezpečuje dokonalý prehľad o okolí 
vozidla pri manévrovaní, a parkovací 
asistent umožňujúci automatické po-
zdĺžne aj priečne parkovanie. Vozidlo 
však bolo vybavené aj veľmi zaujíma-
vým asistenčným systémom na cúva-

Najnovšia technologická výbava, elek-
trický dojazd, spracovanie, podvozok, 
laserové svetlá

Pomalé nabíjanie, malá nádrž
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nie, ktorý sám zopakuje posledných 50 
metrov jazdy cúvaním. Jazdné vlast-
nosti vozidla sú aj napriek jeho veľkosti 
výborné. K tomu, samozrejme, prispie-
va aj aktívny vzduchový podvozok, kto-
rý v prípade potreby umožňuje zdvihnu-
tie vozidla a natáčanie zadnej nápravy. 
Hybridný systém pozostáva z batérie s 
kapacitou 12 kWh (10,8 kWh využiteľ-
ných) a elektromotora s výkonom 83 
kW a krútiacim momentom 265 Nm. 
Ten spolupracuje s trojlitrovým benzí-
novým šesťvalcom s výkonom 210 kW 
a krútiacim momentom 450 Nm. Sys-
témový výkon 290 kW s krútiacim mo-
mentom 600 Nm vystrelí tohto „drob-
čeka“ s hmotnosťou viac ako 2,1 tony 
na stovku za 5,1 s. Maximálna rýchlosť 
je obmedzená v elektrickom režime na 
140 km/h, v hybridnom na 250 km/h. 
Napriek týmto výkonom sa väčšinou 
chcete kochať jeho majestátnou jaz-
dou. Nabíjanie zabezpečuje stále iba 
3,6 kW jednofázová nabíjačka, takže 
aj na verejnej nabíjačke či wallboxe na-
bijete najskôr za 3,5 hodiny. V elektric-
kom režime sa náš dojazd pohyboval 
do 35 km, v ideálnych podmienkach 
maximálne 40 km. Viac však zamrzí 
objem palivovej nádrže iba 46 l, čo vás 
pri dlhších cestách donúti tankovať asi 
po každých 450 km. Počas testu sme 
najazdili 920 km s 25 % podielom diaľ-
nic s celkovou spotrebou 8 l/100 km. 
Zaujímavé pritom je, že 445 km z toho 
bolo elektrických, nie iba z nabíjania, 
ale aj z rekuperácie alebo nabíjania za 
jazdy. Pri dlhších cestách po diaľnici sa 
spotreba ustálila na 9,5 l/100 km. 

 

Ďalší z testovaných modelov je SUV 
BMW X3 xDrive 30e. Bez priameho 
porovnania ho na prvý pohľad ťažko 
rozoznáte od jeho väčšieho brata X5. 
BMW X3 patrí v súčasnosti v ponuke 
výrobcu k modelom s najrozmanitej-
ším výberom pohonov. Dostanete ho v 
benzínovej, plug-in hybridnej a čoskoro 

aj v čisto elektrickej verzii, navyše je 
tu športové vyhotovenie M. Elektrická 
verzia bola v čase uzávierky nedo-
stupná, a tak sme otestovali plug-in 
hybridnú verziu X3 xDrive 30e. Vozidlo 
je poháňané kombináciou benzíno-
vého štvorvalca s objemom dva litre 
a výkonom 135 kW a elektromotora 
s výkonom 80 kW. Systémový výkon 
zostavy je 215 kW a krútiaci moment 
300 Nm. Hybridný systém je vybavený 
batériou s kapacitou 12 kWh, z ktorej 
využíva 10,8 kWh. Elektrická maximál-
ka je nastavená na 135 km/h, hyb-
ridná na 210 km/h. Elektrický dojazd 
je udávaný na úrovni 44 kilometrov 
podľa WLTP. Testovací model obsaho-
val paket M Sport vrátane športovej 
automatickej prevodovky a adaptívny 
podvozok. Ako sme pri BMW zvyknutí, 
samozrejmosť je bohatá technologická 
výbava, v ktorej dominuje prediktív-
ny adaptívny tempomat s možnosťou 
automatického preberania rýchlosti 
podľa dopravného značenia a podľa 
údajov z databázy. Na slovenských a 

českých cestách však zatiaľ funguje 
iba v poloautomatickom režime. Info-
tainment je už klasicky ovládaný mul-
timódovým ovládačom na strednom 
paneli. Prístrojový panel je riešený for-
mou i-cockpitu s možnosťou čiastočnej 
personalizácie a hlavné prevádzkové 
údaje sa vám zobrazujú aj na head-up 
displeji. 

Jazdné vlastnosti sú už tradične veľ-
mi dobré a plug-in hybridný systém do-
káže vozidlo dostať na stovku už za 6,1 
sekundy. Pochopiteľne, treba počítať 
s trochu vyššou hmotnosťou a vyšším 
posedom. Predné sedadlá sú vyhrieva-
né a majú elektrické nastavenie. Piate 
dvere sú ovládané elektricky, možno 
ich otvoriť podkopnutím, diaľkovým 
ovládačom alebo tlačidlom u vodiča. 
V prednej časti kufra je umiestnený 
trakčný akumulátor,  a preto je podlaha 
kufra vyvýšená. Je to síce elegantnejšie 
riešenie ako napríklad v modeli 330e, 
kde je do polovice kufra spravený veľký 
schod, no takto pred dverami vznikol 
akýsi čudný schod, ktorý však nesiaha 

Technologická výbava, luxusná 
výbava, materiály a spracovanie, 
vzduchový podvozok, svetlá

Malý objem nádrže, pomalé nabíjanie
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úplne po dvere, takže ak máte v kufri 
nejaké veci, ktoré sa môžu posúvať, 
vo väčšine prípadov sa vám stane, že 
pri jeho otvorení vám vypadnú na zem. 
Toto mohol výrobca riešiť trocha ináč. 

Plug-in hybridný systém pracuje veľ-
mi dobre a pri bežnej jazde dokáže vo-
zidlo ťahať v elektrickom režime až do 
rýchlosti 135 km/h. Žiaľ, sú tu hneď 
dve „ALE“. Výrobca dosť nešťastne zvo-
lil kombináciu pomerne nízkej kapacity 
batérie, ktorá v reálnych podmienkach 
dokáže vozidlo poháňať maximálne na 
prvých 35 až 42 km, a pomalého nabí-
jania s výkonom iba 3,7 kW, pre ktorý 
si na nabíjačke počkáte takmer štyri 
hodiny. Dojazd je, žiaľ, pomerne krát-
ky aj v hybridnom režime, okolo 600 
až 650 km, pretože pre zástavbu ba-
térie sa do vozidla zmestila už iba 50 
l nádrž. Sú to veci, ktoré ináč výborné 
vozidlo zbytočne deklasujú oproti kon-
kurencii. 

Vcelku je X3 veľmi zaujímavý model, 
ktorý ponúka komfortné jazdenie s 
príjemnými jazdnými vlastnosťami a s 
dostatočným výkonom. Plug-in hybrid-
ný systém aj napriek svojim chybičkám 
má svoj potenciál. S pravidelným nabí-
janím sa nám v rámci mesta a okresiek 
podarilo dosiahnuť spotrebu 4,5 – 4,9 
l/100 km. No ak budete jazdiť bez na-
bíjania, spotreba sa dostane aj cez 8,5 
l/100 km. 

Keby vám model X3 svojou veľkosťou 
predsa len nestačil, môžete siahnuť po 
väčšom BMW X5 xDrive45e iPerfor-
mance. Novinka zdieľa hybridný sys-
tém s modelom 745 e, takže tu nájdete 
kombináciu benzínového šesťvalca s 
objemom tri litre, s výkonom 210 kW 
a krútiacim momentom 450 Nm a 
elektromotora s výkonom 83 kW 
a s krútiacim momentom 265 Nm. 
Systémový výkon je 290 kW s krú-
tiacim momentom 600 Nm a na 
stovku sa s ním X5 dostane za 5,6 

s. Maximálna rýchlosť je obmedzená v 
elektrickom režime na 140 km/h, v hyb-
ridnom na 235 km/h. Najväčšia novinka 
zo strany pohonu je batéria s kapacitou 
až 24 kW, z ktorých sa využíva 21,6 
kWh. Ide o jednu z najväčších batérií, 
aké sa v súčasnosti pri plug-in hybridoch 
používajú. Vozidlo vďaka tomu disponu-
je elektrickým dojazdom podľa WLTP v 
rozsahu 77 až 88 km. Počas testu sa 
nám podarilo dosiahnuť maximálny do-
jazd 76 km aj s využívaním klimatizácie. 
Žiaľ, najväčšia slabina plug-in hybridné-
ho systému je vstavaná palubná jedno-
fázová AC nabíjačka s výkonom iba 3,6 
kW, ktorá batériu nabíja 6,5 až 7 hodín. 
Nerozumieme tomu, čo výrobcu k také-
muto kroku viedlo, hlavne vzhľadom na 
to, že konkurencia dnes využíva DC na-
bíjanie, ktoré dokáže batériu dobiť za 20 
až 30 minút. 

Ďalej však môžeme už iba chváliť. 
Novinka ponúka obrovský priestor pre 
posádku aj v kufri. Ten má, ako už je pri 
X5 tradíciou, otváranie dvojitými dve-
rami, pričom ich spodná časť slúži ako 
manipulačná plošina. Vozidlo sme mali 
vybavené vynikajúcim vzduchovým pod-
vozkom, ktorý umožňuje podľa podmie-
nok meniť svetlú výšku. Táto funkcia sa 
dá využiť aj pri nakladaní do kufra, ak 

nemôžete dočiahnuť, jednoducho vo-
zidlo znížite. Technologická výba-
va je tradične na špičkovej úrovni 
rovnako ako spracovanie interié-
ru. Medzi asistenčnými systéma-
mi nechýba prediktívny adaptívny 

tempomat s automatickým preberaním 
rýchlosti (u nás poloautomatickým), udr-
žiavanie v jazdnom pruhu, systém nú-
dzového brzdenia s detekciou chodcov, 
ale aj výborný asistent na automatické 
parkovanie a asistent vyparkovania, 
ktorý si pamätá posledných 50 metrov 
jazdy vpred a automaticky ich dokáže 
zopakovať cúvaním. Jazdné vlastnosti 
sú tradične výborné, napriek veľkosti 
vozidla je veľmi dobre ošetrené aj na-
kláňanie karosérie v zákrutách a vďaka 
špičkovému vzduchovému podvozku a 
veľkým pneumatikám vás na ceste len 
tak nejaká nerovnosť nerozhádže. Prí-
jemne prekvapila aj spotreba, ktorá sa 
po najazdení takmer 800 kilometrov 
ustálila na 7 l/100 km. Spotreba sa, 
pochopiteľne, odvíja od toho, ako často 
budete nabíjať a po akých trasách bude-
te typicky jazdiť. Plug-in hybridná verzia 
X5 sa preto najviac oplatí používateľom, 
ktorí majú možnosť každodenného na-
bíjania cez noc a najazdia denne 50 až 
100 km. Ak väčšinou jazdíte dlhé trasy, 
vzhľadom na pomalé nabíjanie poten-
ciál plug-in hybridného systému príliš 
nevyužijete.                 

   

Výbava, priestranná kabína, 
spracovanie, jazdné vlastnosti

Nevhodné riešenie podlahy kufra, 
pomalé nabíjanie
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BMW X3 XDRIVE 30E 

Technologická výbava, nadštandardne 
priestranná kabína, spracovanie, svet-
lomety, jazdné vlastnosti, vzduchový 
podvozok, elektrický dojazd

Extrémne pomalé nabíjanie
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Značka DS vám možno nič nehovorí, 
nie je to však nič zvláštne. Jej vznik 

sa datuje až do roku 2014 a vychádza 
z exkluzívneho radu Citroën DS. 

Ponuka vozidiel pozostáva z troch 
modelov – kompaktného DS 3 Cross-
back, ktorý sa ponúka aj v čisto 
elektrickej verzii, crossoveru DS 7 
Crossback a sedanu DS 9, ktoré sú k 
dispozícii s plug-in hybridnou techni-
kou s pohonom predných alebo všet-
kých kolies.  

My sme testovali model DS 7 Cross-
back E-Tense 4×4, teda plug-in hybrid 
s pohonom 4×4. Prvé, čo na vozidle 
zaujme, je jeho nápaditý dizajn, evoku-
júci dojem luxusu. Od prednej masky 
cez refl ektory až po kresbu zadných 
skupinových LED svetiel nájdete všade 
motív diamantu. Ten vás sprevádza aj 
po usadnutí do kokpitu v podobe di-
zajnových prvkov na palubnej doske 
a stredovej konzole a grafi ky infotain-
mentu a prístrojového panela. DS7 
využíva novú koncernovú platformu a 
plug-in hybridný systém, ktoré nájdete 
aj na modeloch Peugeot 3008 Hybrid 
4 alebo Opel Grandland X Hybrid 4. O 
pohon sa stará benzínový štvorvalec s 
objemom 1,6 l, s výkonom 147 kW a 
krútiacim momentom 300 Nm a dvo-
jica elektromotorov s výkonom 81 kW 
a krútiacim momentom 337 Nm na 
prednej náprave a s výkonom 83 kW a 
krútiacim momentom 166 Nm 
vzadu. Maximálny systémový 
výkon je úctyhodných 220 kW 
s krútiacim momentom 520 
Nm. Ten dáva DS sedmičke im-

pozantné zrýchlenie z 0 na 100 km/h 
za 5,9 s. 

Prehliadnuť nemožno adaptívne LED 
svetlomety v tvare zubov. Trojica vnútor-
ných segmentov je otočná a pri zapnutí 
auta predvádzajú hru svetiel ako krištá-
ľový luster. Svetlomety navyše výborne 
svietia a veľmi dobre funguje aj ochrana 
iných účastníkov premávky pred oslne-
ním. Vozidlo je vybavené veľkým 12,5" 
dotykovým displejom a digitálnym prí-
strojovým panelom i-cockpit. Displej je 
síce veľký, no značná časť je rezervova-
ná na zobrazenie údajov klimatizácie a 
nastavených teplôt po oboch stranách. 
Tieto informácie zaberajú viac ako treti-
nu plochy displeja, a to aj v prípade, že 

používate Android Auto alebo Apple 
CarPlay. Ovládanie je kompletne 
dotykové a dotykové sú aj tlačidlá 
v rade pod displejom. Mechanický 
je len ovládač hlasitosti pod disple-

jom a tlačidlo vypnutia displeja. Tlačidlo 
zapnutia/štartovania je nezvyčajne nad 
displejom a nad ním sú umiestnené 
ručičkové hodinky, ktoré sa po zapnutí 
auta vyklopia. Funkcie infotainmentu sú 
podobné ako na modeli Peugeot 3008, 
no grafi ka je v štýle diamantov. Samoz-
rejmosť je bohatá technologická výbava 
s kvalitným adaptívnym tempomatom, 
sledovaním jazdných pruhov, automa-
tickou detekciou chodcov s núdzovým 
brzdením, sledovaním mŕtvych uhlov či 
sledovaním únavy vodiča. 

Počas testu sme vozidlom dosiahli 
elektrický dojazd v rozsahu 45 – 62 km. 
Vzhľadom na to, že máte k dispozícii viac 
ako 160 kW výkonu elektromotorov, je aj 
jazda v elektrickom režime na pomery 
plug-in hybridov veľmi dynamická a spa-
ľovací motor sa zapája iba pri prudkom 
zošliapnutí pedála. No to už auto sku-
točne vystrelí dopredu. Počas testu sme 
najazdili necelých 1200 km s celkovou 
spotrebou 3,6 l/100 km. To je veľmi dob-
rá hodnota, a tak oceňujeme hospodár-
nosť vozidla. Aj bez nabíjania dokážete 
s ľahšou nohou jazdiť so spotrebou 4,5 
– 5 l/100 km.                    

Dizajn, spracovanie, vysoký výkon, 
technologická výbava, rýchle nabí-
janie, nízka spotreba, svetlá
Slabšie využitie plochy hlavného 
displeja
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4:

DS AUTOMOBILES
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Honda je na poli elektromobilov 
nováčik, no svoj nástup zobra-

la naozaj vážne. Honda e už svojím 
dizajnom evokuje auto zo sci-fi  fi lmu 
a tento dojem sa po nastúpení iba 
umocní. Neopozerané tvary tohto sym-
patického autíčka okamžite priťahujú 
pohľady okoloidúcich. Predné aj zadné 
svetlá kruhového tvaru sú zasadené 
v rovnakom čiernom ovále a pri pria-
mom pohľade takmer nerozoznáte, či 
sa naň pozeráte spredu alebo zozadu. 
Nabíjacia zásuvka typu CCS je umiest-
nená pod veľkým dizajnovým krytom v 
prednej kapote. Interiér je spracovaný 
tak, že máte dojem, akoby ste sedeli 
u vás v obývačke. Celú šírku palubnej 
dosky zaberá jedinečná pätica veľkop-
lošných displejov, aké dnes nenájde-
te v žiadnom inom aute. Pred nimi je 
akoby drevená pracovná doska, ktorá 
ešte umocňuje pocit, že sedíte v obý-
vačke, a nie v aute. Dva bočné displeje 
fungujú ako elektronické spätné zrkad-
lá, ktoré ponúknu kvalitný obraz aj za 
zhoršených svetelných podmienok. 
Elektronické je aj stredné spätné zr-
kadlo. Vozidlo v testovanej výbave Ad-
vance disponovalo až 8 kamerami, kto-
ré sledujú celé okolie v rozsahu 360° a 
slúžia aj pre vyspelé asistenčné systé-
my. Displeje umožňujú veľmi variabilné 
zobrazenie množstva informácií či mul-
timédií, váš spolujazdec si dokonca 
pomocou HDMI môže pripojiť 
hernú konzolu, aby sa nenudil 
na dlhých trasách. V strede pod 
palubnou doskou nájde aj 230 
V zásuvku na jej napájanie. Sa-

mozrejmosť je bohatá konektivita vrá-
tane systémov Android Auto aj Apple 
CarPlay a aplikácie My Honda+. Veľmi 
pozitívne hodnotíme, že displejová ka-
bína vrátane elektronických spätných 
zrkadiel je súčasťou základnej výbavy 
rovnako ako systém HONDA Sensing, 
v ktorom nájdete pokročilé asistenčné 
systémy, ako je adaptívny tempomat, 
aktívne udržiavanie v jazdnom pruhu, 
rozpoznávanie značiek, automatické 
prepínanie diaľkových svetiel, systém 
zmiernenia následkov nehody s detek-
ciou cyklistov a chodcov, upozornenie 
na pohyb vozidla vpredu a predkolízny 
systém pri malých rýchlostiach. Výbor-
ný je systém autonómneho parkovania, 

ktorý patrí hlavne v možnostiach 
vyhľadávania parkovacieho mies-
ta medzi najlepšie, aké sme tes-
tovali. Parkovanie prebieha úplne 
autonómne, bez zásahu bez oh-

ľadu na obsadenosť okolitých miest. 
Displeje elektronických zrkadiel sú v 
prirodzenej polohe a hneď po usadnu-
tí ich beriete, akoby inde ani nemohli 
byť. To sa dizajnérom naozaj podarilo. 
Zobrazenie je veľmi kvalitné a posky-
tuje dobrý prehľad o situácii za jazdy. 
Vozidlo má zadný náhon, vďaka čomu 
má veľmi dobrú manévrovateľnosť v 
mestských podmienkach s polomerom 
otáčania iba 4,3 m. Honda e sa dodáva 
v dvoch verziách – Honda e a Honda e 
Advance s výkonom 100 kW, respektí-
ve 113 kW a krútiacim momentom 315 
Nm. Zrýchlenie na 100 km/h podľa 
verzie dosahuje 9,5 s, respektíve 8,3 s 
a dojazd podľa WLTP je 220 km. Reku-
peráciu možno prepnúť aj na ovládanie 
jedným pedálom. Spotreba sa v letných 
podmienkach pohybovala medzi 14,7 
- 17 kWh/100 km a dojazd na úrovni 
180 - 208 km. V zime vozidlo dopláca 
na absenciu tepelného čerpadla a so 
spotrebou sme sa nedostali pod 22 
kWh/100 km. Dojazd sa pohyboval 
okolo 120 km. Vozidlo umožňuje 60 kW 
DC nabíjanie (CCS) a má vstavanú 6,6 
kW 1f AC nabíjačku (Typ 2).                  

Výbava, spotreba, spracovanie, dizajn

Nešikovne umiestnený panel 
klimatizácie, vysoká spotreba v zime

+
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Automobilka Hyundai Motors patrí k 
priekopníkom na poli vozidiel s alter-

natívnymi pohonmi a hlavne elektromo-
bility. V jej portfóliu nájdete veľmi obľú-
bený model IONIQ, ktorý prišiel na trh v 
hybridnej, plug-in hybridnej aj elektrickej 
verzii. Bestsellerom sa stal model Kona 
Electric, ktorý ako prvý v tejto kategórii 
ponúkol reálny dojazd viac ako 400 km 
a cenu pod 40 000 eur. Jeho techniku 
používajú dnes aj koncernové dvojčatá 
Kia e-Soul a Kia e-Niro. V minulom roku 
prešiel faceliftom a pribudla aj hybridná 
verzia. Ponuku alternatívnych pohonov 
uzatvára vodíkový Hyundai NEXO. 

IONIQ Electric sme testovali aj vo fa-
celiftovanej verzii, ktorá dostala väčšiu 
batériu s kapacitou 38,3 kWh. Tá zabez-
pečí dojazd viac ako 300 km.  Batéria 
pochádza z modelu Kona s menším 
dojazdom a obsahuje menší počet člán-
kov ako pôvodná batéria IONIQ Electric. 
Následkom toho sa, žiaľ, znížil výkon DC 
nabíjania na maximálne 44 kW, takže 
nabitie batérie z 10 na 80 % zaberie 45-
50 minút. Na druhej strane je nabíjanie 
šetrnejšie k batérii. IONIQ je už od prvej 
generácie veľmi obľúbený vďaka prie-
strannej a pohodlnej kabíne , bohatej 
technologickej výbave a tiež veľmi dob-
rej spotrebe. V našich testoch sa pohy-
bovala v rozsahu 12,5-15,9 kWh/100 
km.  Palubnej doske dominuje 10,25" 
displej multimediálneho systému, nový 
virtuálny prístrojový panel aj vynovené 
dotykové ovládanie a ambientné osvet-
lenie. Multimediálny systém zahŕňa 
predplatené služby Hyundai Live Servi-

ces na päť rokov. Tie ponúknu v reálnom 
čase dopravné informácie, prístup k na-
bíjacím staniciam, informácie o počasí, 
bodoch záujmu POI, autorizovaných 
predajcoch Hyundai, o voľných parko-
vacích miestach na komunikáciách a na 
verejných parkoviskách – a dokonca aj 
o rýchlostných radaroch a o kamerách 
tam, kde to právne predpisy povoľujú. 
IONIQ dostal aj systém inteligentného 
riadenia rekuperácie, ktorý na základe 
údajov z radaru adaptívneho tempo-
matu mení intenzitu rekuperácie podľa 
rýchlosti premávky a vzdialenosti od vo-
zidla idúceho vpredu. Samozrejme, zo-
stali aj obľúbené pádla pod volantom na 
ovládanie rekuperácie, s ktorými IONIQ 
prišiel medzi prvými. 

Model Kona Electric získal po face-
lifte množstvo zlepšení. Celé osvetlenie 

teraz patrí LED technológii. Rovnako 
ako v prípade IONIQ je dominantou pa-
lubnej dosky nový 10,25" displej multi-
mediálneho systému. Do výraznejších 
experimentov s plne dotykovým ovláda-
ním sa tu však výrobca nepúšťal a všet-
ky hlavné funkcie majú poctivé tlačidlá. 
Dôležitá inovácia sú telematické služ-
by pod názvom Blue Link, ktoré možno 
využívať cez rovnomennú aplikáciu pre 
Android aj iOS. Tá umožňuje kompletný 
monitoring vozidla, ale aj ovládanie na-
bíjania či klimatizácie. Na diaľku si tak 
môžete vozidlo na nabíjačke vyhriať či 
vychladiť a ušetriť tak energiu v batérii. 
Pred jazdou si takisto môžete do vo-
zidla poslať plánovanú trasu, ktorá sa 
automaticky nastaví v navigácii. Online 
služby Hyundai Live Services sú teraz 
súčasťou Blue Link rovnako ako hlaso-
vé ovládanie. Ak ste zaparkovali ďalej 
od cieľa, aplikácia poslúži na navede-
nie do cieľa pri chôdzi. 

V pohonnom systéme pribudla dosť 
podstatná možnosť výkonnejšieho AC 
nabíjania. Vozidlo sa dodáva v dvoch 

HYUNDAI 
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Spotreba, priestorná kabína, 
spracovanie, technologická výbava
Pomalšie DC nabíjanie

+
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variantoch – s výkonom motora 150 
kW (204 k), 64 kWh batériou a do-
jazdom 482 km (podľa WLTP) a s vý-
konom 100 kW, 39,2 kWh batériou a 
dojazdom 312 km (podľa WLTP). V zá-
kladnej výbave je inštalovaná jednofá-
zová nabíjačka s výkonom 7,2 kW, vý-
robca však už za 600-eurový príplatok 
ponúka 11 kW trojfázovú nabíjačku. Tú 
určite odporúčame. Vo výbave Electric+ 
Kona ponúkne hlavne množstvo užitoč-
ných asistentov. Nájdete v nej na príklad 
adaptívny tempomat, sledovanie jazd-
ných pruhov, sledovanie mŕtvych uhlov 
a premávky za vozidlom, čítanie zna-
čiek a  udržiavanie v jazdnom pruhu. 
Stredu palubnej dosky dominuje už 
spomínaný  veľký 10,25“ dotykový disp-
lej multimediálneho systému. Interiér 
vozidla sa nesie v novej dizajnovej línii 
výrobcu, ktorej pokračovaním je aj vodí-
kový model NEXO. Stredový strieborný 
panel má v strednej časti štvoricu tlači-
diel jazdných režimov, ovládač elektic-
kej brzdy a v zadnej časti rad tlačidiel 
na ovládanie vyhrievania sedadiel, vo-
lantu, prepínanie jazdných módov, reži-
mu Auto Hold a parkovacích senzorov. 
V prednej časti je pod dvierkami pries-
tor pre mobilný telefón s bezdrôtovým 
nabíjaním a USB vstup. Priestor je do-
statočne veľký, takže nie je problém ani 
s takými modelmi ako Samsung Galaxy 
Note 10+.

Zachovali sa moje obľúbené pádla 
pod volantom, ktoré umožňujú jedno-
duché prepínanie intenzity rekupe-
rácie v 4 úrovniach od vypnu-
tej až do maximálnej. S týmto 
systémom prišiel Hyundai a ide 
o bezkonkurenčne najlepšie 
riešenie, pretože umožňuje 

využívať rekuperáciu vtedy, keď je to 
vzhľadom na aktuálne podmienky naj-
výhodnejšie, bez vplyvu na pohodlnosť 
jazdy. KONA však ide s týmto systé-
mom ešte ďalej a je vybavená aj sys-
témom automatického inteligentného 
riadenia rekuperácie, ktorá nastavuje 
intenzitu rekuperácie na základe úda-
jov z radaru a snímača sklonu. V pra-
xi to funguje tak, že ak s vypnutým 
adaptívnym tempomatom dáte nohu 
z plynu, systém nastaví zväčša režim 
plachtenia. Ak však zaznamená pred 
vami auto, ktoré ide pomalšie ako vy, 
zapne rekuperáciu tak, aby udržal bez-
pečnú vzdialenosť od neho, podľa roz-
dielu rýchlostí nastavuje aj jej intenzitu. 
Ak idete z kopca a auto začne zotrvač-

nosťou zrýchľovať, systém zaradí 
rekuperáciu, ale iba v takej inten-
zite, aby rýchlosť udržoval.  Okrem 
všetkých menovaných asistentov 
je vo výbave aj farebný priehľado-

vý displej. Ten poskytuje údaje o rých-
losti, činnosti jazdných asistentov, 
čítania značiek aj navigácie. Údaje pre-
mieta na polopriehľadné sklo vysúvané 
z vrchnej časti palubnej dosky. 

Kona Electric si od svojho uvedenia 
udržuje prvenstvo v dojazde v danej 
kategórii. Ten, pochopiteľne, závisí od 
viacerých faktorov. KONU sme  testo-
vali pri teplotách +5 až +15°C, keď 
už bolo treba používať aj kúrenie. O to 
sa tu stará tepelné čerpadlo, ktoré je 
účinnejšie a hlavne úspornejšie ako 
kúrenie špirálami. Na celkovom dojaz-
de uberie asi 5 – 10 km na 100 km. Pri 
jazdení v rámci mesta a cez obce sa 
spotreba modelu KONA pohybuje okolo 
12-14 kWh/100 km, po okreskách je 
to okolo 15-16 kWh/100 km. Celková 
spotreba v teste po 1200 km bola 17,5 
kWh/100 km, čo považujeme za veľmi 
dobrú hodnotu. Maximálny dojazd sme 
počas testovania dosiahli až 520 km 
čo je o 40 km viac, ako udáva výrobca.  
Zaujme však aj impozantný výkon 150 
kW a krútiaci moment 395 Nm, vďaka 
čomu sa Kona dostane na stovku za 
7,6 sekundy.                 

Dojazd, technologická výbava, výkon, 
voliteľná 11 kW 3f nabíjačka, spraco-
vanie
Menej miesta na zadných sedadlách

+
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Spoločnosť Kia nie je na trhu elektri-
fi kovaných vozidiel nováčik. Má na 

konte už dvojicu veľmi úspešných elek-
tromobilov Kia e-Niro a e-Soul, ktorý pri-
šiel už dokonca v druhej generácii. Ich 
testy nájdete v prechádzajúcom vydaní 
ročenky. Kia Niro zase existuje aj vo 
verzii Niro hybrid a Niro PHEV s plug-in 
hybridným pohonom, ktorý je v súčas-
nosti už na trhu vo faceliftovanej verzii. 
V minulom roku však výrobca predsta-
vil dvojicu plug-in hybridných noviniek 
Ceed SW Plug-in hybrid a XCeed 
Plug-in hybrid, ktoré sme mali mož-
nosť v redakcii otestovať. Z pohľadu 
pohonného systému a technologickej 
výbavy sú vozidlá veľmi podobné, zhr-
nieme si najprv spoločné znaky oboch 
modelov a potom sa budeme venovať 
každému zvlášť. 

Plug-in hybridný systém oboch vo-
zidiel vychádza z modelu Niro PHEV a 
pozostáva z 1,6-litrového benzínového 
štvorvalca GDI s priamym vstrekovaním, 
ktorý pracuje v Atkinsonovom cykle s vý-
konom 77 kW, a elektromotora s výko-
nom 44,5 kW. O prenos výkonu sa stará 
šesťstupňová dvojspojková automatická 
prevodovka. Systém pracuje s lítiovo-ió-
novým akumulátorom s kapacitou 8,9 
kWh. Ten sa dá nabíjať pomocou vstava-
nej AC nabíjačky s výkonom 3,3 kW. 
Celkový systémový výkon dosa-
huje 104 kW. S týmto pohonom 
sa dosiahne zrýchlenie z nuly na 
100 km v prípade Ceed SW za 
10,8 s a v prípade XCeed za 11 s. 

Plug-in hybridný pohon umožňuje 
čisto elektrickú jazdu až do rýchlosti 
120 km/h, v hybridnom režime je ma-
ximálna rýchlosť obmedzená na 195 
km/h. Elektrický motor má pri svojom 
výkone 44,5 kW krútiaci moment 179 
Nm. To zabezpečuje plynulú jazdu, no 
v čisto elektrickom režime sú reakcie 
na plyn v tomto prípade skôr vlažné. 
Pri potrebe vyššej akcelerácie, naprík-
lad pri predbiehaní, treba prudšie stla-
čiť plynový pedál, čím sa automaticky 
naštartuje spaľovací motor a dodá 
prídavný výkon na bezpečné vykonanie 

manévru. K dispozícii je aj športový 
režim, ktorý udržuje spaľovací 
motor zapnutý a zabezpečuje 
spoločnú prácu spaľovacieho 
motora a elektromotora, a teda 
maximálny výkon systému. Režim 

šport tak možno využiť aj na nútené 
nabitie akumulátora, pretože vozidlo 
nemá inú možnosť ako nútene nabí-
jať akumulátor z motora. Pokiaľ zvolí-
te automatický alebo hybridný režim, 
systém pracuje v podstate ako klasic-
ký hybrid. To znamená, že počas jazdy 
batériu dobíja zväčša rekuperáciou 
pri spomaľovaní alebo brzdení, alebo 
ak sa vybije pod určitú hranicu, aj po-
mocou motora. Pokiaľ je batéria plne 
nabitá, rozdiel medzi elektrickým a 
hybridným režimom je hlavne v tom, že 
v elektrickom režime systém jazdí na 
elektrinu aj pri vyššej záťaži, napríklad 
pri jazde do kopca a pri jazde vyššími 
rýchlosťami až do 120 km/h. V auto-
matickom alebo hybridnom režime sa 
síce prioritne takisto využíva batéria, 
ale v prípade vyššieho zaťaženia sys-
tém prechádza do hybridného režimu, 
aby batériu zbytočne nevybíjal. Vozidlá 
nie sú určené na pretekanie. Systémo-
vý výkon 104 kW dáva predpoklady 
na pohodovú jazdu. Na druhej strane 
je používateľ odmenený veľmi dobrou 
ekonomikou prevádzky. Elektrický do-
jazd sa podľa našich testov pohyboval 
medzi 45 až 55 km. Vyššiu hodnotu 
sme dosiahli v mestskej a prímestskej 
premávke pri testovaní v počasí, kto-
ré umožňovalo jazdiť bez klimatizácie 
aj vyhrievania. XCeed sme testovali v 
chladnom počasí, keď teploty dosa-
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hovali 5 až 10 °C a hodnoty dojazdu 
v mestskej a prímestskej premávke sa 
pohybovali asi o 10 až 15 kilometrov 
nižšie. Spotreba paliva je, pochopiteľ-
ne, veľmi závislá od toho, aké trasy 
denne podnikáte a ako často nabíjate. 
Hybridný systém je však veľmi efek-
tívny a aj bez externého nabíjania do-
káže pracovať so spotrebou okolo 4,5 
l/100 km. Počas testu sa nám podarilo 
dosiahnuť spotrebu 3,5 l/100 km pri 
nájazde viac ako 1000 km. Asi 20 % 
ciest pritom tvorila diaľnica. S mode-
lom XCeed sa spotreba vzhľadom na 
chladnejšie počasie dostala o niečo 
vyššie, no stále to bolo veľmi dobrých 
3,7 l/100 km. Trochu na škodu je, že 
vozidlá majú vstavanú iba 3,3 kW AC 
nabíjačku, ktorou batériu nabijete asi 
za dve a pol hodiny. To síce nie je veľa, 
ale vzhľadom na relatívne malý dojazd, 
hlavne za horšieho počasia, by rýchlej-
šia nabíjačka urobila lepšiu službu. 

Čo sa nám na oboch modeloch naj-
viac páčilo, je technologická výbava, 
ktorá je už u výrobcu tradične veľmi 
bohatá. Začína sa adaptívnym tempo-
matom, ktorý má aj funkciu na jazdu 
v kolónach, ďalej je tu systém udržia-
vania v jazdnom pruhu, monitorovanie 
mŕtveho uhla, protinárazový bezpeč-
nostný systém či kvalitná spätná ka-
mera. Výborné sú full LED svetlá, ktoré 
majú plnú automatiku vrátane prepína-
nia diaľkových svetiel. Sedadlo vodiča 
disponuje plne elektrickým ovláda-
ním s dvoma pamäťami a fun-
kciou odsunutia pri nastupovaní. 
Obe predné sedadlá sú navyše 
vyhrievané aj odvetrávané. Nový 
10,25" displej multimediálneho 

systému je kvalitný širokouhlý s vyso-
kým rozlíšením a podporou Android 
Auto aj Apple CarPlay. Plug-in hybridné 
verzie majú navyše v štandarde 12,3" 
displej digitálneho prístrojového pane-
la. Ten je veľmi kvalitný, ale možno by 
stálo za úvahu jeho väčšie využitie. V 
aktuálnej verzii zobrazuje iba údaje 
prístrojov a ďalšie dáta vrátane palub-
ného počítača v jeho strednej časti. 
Grafi ka však má iba dva módy – zá-
kladný a športový. Tie sa však nedajú 
nijako zmeniť. Je to trocha škoda, disp-
lej má potenciál aj na lepšiu persona-
lizáciu. 

Najväčšie rozdiely medzi oboma vo-
zidlami sú v podstate iba v karosérii. 

Ceed SW viac vyhovuje na rodinné 
použitie pre ľudí, ktorí potrebu-
jú prevážať aj väčšie predmety, 
prípadne deti s kočíkom. Miesto 
je dostatočné pre posádku aj 
cestujúcich na zadných sedad-

lách a vyhovujúca je aj veľkosť kufra. 
Oproti bežným spaľovacím verziám je 
však kufor o niečo menší, pretože pod 
jeho podlahou sa nachádza akumulá-
tor. Citeľnejšie je to vo verzii XCeed. Pre 
batériu sa zmenšil aj objem palivovej 
nádrže na 37 l.

XCeed je robustnejší a má väčšiu 
svetlú výšku, ktorá uľahčuje nastupo-
vanie. Interiér je dobre odhlučnený, čo 
napomáha aj aktívne potláčanie hluku 
prostredníctvom reproduktorov. V za-
dnej časti pod podlahou zostal aspoň 
priestor na uloženie nabíjacích káblov 
a príslušenstva. 

Výber verzie je teda iba na vás a 
záleží na vašich preferenciách. Obe 
plug-in hybridné novinky od Kia majú 
čo ponúknuť. Zaváži aj bohatá techno-
logická výbava, ktorá zvyšuje bezpeč-
nosť jazdy. 

                   

Technologická výbava, spotreba, 
spracovanie, veľký kufor, vhodné aj 
pre rodiny s malými deťmi. 

Nemá možnosť diaľkového pripojenia 
z mobilu

+

–

KIA CEED SW PHEV:

Technologická výbava, spotreba, 
spracovanie, jazdné vlastnosti

Nemá možnosť diaľkového pripojenia 
z mobilu

+

–

KIA XCEED PHEV:

 Kia Ceed SW PHEV 



Mercedes je lídrom na poli elektrifi -
kovaných automobilov. Tam, kde 

iné automobilky rozprávajú a sľubujú, 
Mercedes uvádza nové modely elek-
tromobilov a plug-in hybridov. Svoje 
elektrifi kované modely označuje EQ 
Power. Po veľmi úspešnom prémiovom 
elektromobile EQC 400 sa minulý rok 
niesol hlavne v znamení plug-in hybri-
dov, a tak ku koncu roka bolo v ponuke 
výrobcu dovedna 26 modelov plug-in 
hybridov. Vozidlá s týmto pohonom náj-
dete dnes v Triedach A, B, CLA, GLA, C, 
E, GLC a GLE. My sme mali možnosť 
otestovať štyri plug-in hybridné mode-
ly: facelift E 300de 4MATIC, A 250e, 
GLA 250e a GLE 350de 4MATIC. 

Plug-in hybridné modely v Triedach 
A, B, CLA a GLA zdieľajú rovnakú hyb-
ridnú technológiu, ktorá kombinuje 
1,33 l benzínový štvorvalec s výkonom 
118 kW s elektrickým motorom s výko-
nom 75 kW. Celkový systémový výkon 
je 160 kW a krútiaci moment 450 Nm. 
Systém využíva akumulátor s kapa-
citou 15,6 kWh a v základnej výbave 
je dvojfázová AC nabíjačka s výkonom 
7,4 kW. Unikátom je, že Mercedes v 
týchto modeloch ponúka príplatkové 
DC nabíjanie s výkonom 24 kW. Prvý 
model, ktorý sme s týmto systémom 
testovali, bol A 250e. Z pohľadu na-
bíjania plug-in hybridov ide priam o 
revolúciu. Pomocou DC nabíjania vo-
zidlo nabijete do 100 % v závislosti 
od stavu vybitia za 20-30 minút, AC 
nabíjaním za 1 hodinu 45 minút. Za 
pozornosť stojí to, že AC nabíjačka je 
dvojfázová, takže na plné využitie vý-
konu vám stačí 16 A trojfázový wallbox. 
To je obrovská výhoda oproti jednofá-
zovému nabíjaniu. Vďaka 15,6 kWh 
batérii vozidlo umožňuje reálny dojazd 
62 km (zapnutá klimatizácia). V kom-
binácii s rýchlym nabíjaním tak budete 
väčšinu bežného jazdenia absolvo-
vať v elektrickom režime. Po-
čas testovania sme si vyskúšali 
209-kilometrovú trasu Topoľča-
ny – Trenčín – Piešťany – Nitra 
– Zlaté Moravce – Topoľčany 

v čisto elektrickom režime. Nabíjali 
sme na nej trikrát a iba na poslednom 
67 km dlhom úseku sme 4 kilometre 
prešli v hybridnom režime. Na úseku 
Trenčín – Piešťany sme absolvovali 40 
km po diaľnici rýchlosťou 130 km/h. 
Celková spotreba bola 16,1 kWh/100 
km a 0,1 l/100 km. Nabíjania trvali 
20 – 28 minút. To je výkon, ktorý na 
žiadnom konkurenčnom plug-in hybri-
de nedáte. Vozidlo v našom teste bolo 
síce vybavené iba bežným tempoma-
tom, nie adaptívnym, napriek tomu 
však využívalo systém inteligentnej re-
kuperácie, ktorá sa stará o optimálne 
využívanie pohybovej energie vozidla a 
zaraďuje rekuperáciu iba v situáciách, 
keď to má zmysel, napríklad počas 
klesania. Rekuperáciu možno riadiť 
aj ručne v štyroch úrovniach pomocou 
pádiel pod volantom v elektrickom re-
žime, v iných režimoch slúžia na rade-
nie prevodových stupňov. 

 Z asistenčných systémov tu nájdete 
sledovanie mŕtvych uhlov, sledovanie 
premávky za vozidlom aj výborného 
parkovacieho asistenta, ktorý umož-
ňuje pozdĺžne aj priečne parkovanie, 

pričom pri priečnom môžete zvo-
liť, či zaparkujete prednou alebo 
zadnou časťou. Nová generácia 
navigačného systému využíva 
zobrazenie rozšírenej reality. To 

znamená, že pred plánovaným od-
bočením sa časť displeja prepne na 
zobrazenie živého obrazu z prednej 
kamery, do ktorého sa premietajú 
navigačné symboly. Vozidlo má aj vy-
nikajúce svetlomety s LED technoló-
giou a plnou automatikou prepínania. 
Funkcie dopĺňa aj aplikácia Mercedes 
me, pomocou ktorej môžete mať vozid-
lo stále pod kontrolou. Sledovať sa dá 
rýchlosť a stav nabíjania, stav nádrže, 
uzamknutie vozidla a podobne. Môže-
te si takisto naprogramovať nabíjanie 
aj predklimatizovanie vozidla pred jaz-
dou.

Zatiaľ čo A 250e využíva karosériu 
typu hatchback, GLA 250e je SUV. Aj 
keď v ponuke výrobcu ide o najmen-
šie SUV, poskytuje dostatočný priestor 
pre posádku aj pomerne slušný kufor. 
Využíva rovnakú technológiu pohonu 
aj multimediálny systém MBUX ako 
model A 250e. Jeden z jazdných reži-
mov pri týchto vozidlách je Battery Le-
vel, ktorý udržuje takú úroveň nabitia 
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 Mercedes Benz A250e

Elektrický dojazd, technologická 
výbava, DC nabíjanie, spracovanie, 
spotreba

Testovaný kus nemal adaptívny 
tempomat

+

–

MERCEDES BENZ A250E:
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batérie, aká bola pri 
jeho spustení, a pokiaľ 
úroveň poklesne, do-
bíja batériu pomocou 
rekuperácie alebo mo-

torom. GLA 250e sme testovali s naj-
novšou verziou aplikácie Mercedes 
me, ktorá dostala zlepšený dizajn a 
pribudlo množstvo nových funkcií. 
Vozidlo teraz môžete kompletne mo-
nitorovať, ovládať niektoré funkcie, 
ako je uzamknutie, zatvorenie či ot-
vorenie okien, spustenie alebo napro-
gramovanie nezávislej klimatizácie 
a vyhrievania, plánovanie trasy, plá-
novanie servisu a množstvo ďalších 
funkcií. Oba menšie plug-in hybridné 
modely sú veľmi zaujímavé napríklad 
pre mladé rodiny. Vďaka výkonnému 
nabíjaniu a slušnému elektrickému 
dojazdu ponúknu veľmi dobrú eko-
nomiku prevádzky a väčšinu bežných 
denných jázd môžete robiť iba v elek-
trickom režime. Záleží iba na vás, či 
preferujete karosériu typu hatchback 
alebo SUV. 

Sedan E 300de 4MATIC sme tes-
tovali už v druhej verzii po facelifte. 
Po novom pribudla možnosť pohonu 
4MATIC a vzhľadom na to, že si mož-
no vybrať kombinácie plug-in hybridu 
s benzínom alebo dieselom, karosériu 
kombi alebo sedan a pohon zadných 

kolies alebo 4MATIC, je k dispozícii cel-
kom 7 plug-in hybridných verzií. Veľa 
zmien sa však udialo v technologickej 
výbave a nové je aj celé osvetlenie. 
Pohonný systém patrí k unikátom, pre-
tože využíva kombináciu vznetového 
štvorvalca a elektriny. Diesel s elektri-
nou dávajú zmysel práve pri takýchto 
väčších autách, pretože plug-in hyb-
ridné systémy s väčšími benzínovými 
motormi nie sú také efektívne. Hyb-
ridný systém sa skladá z dvojlitrového 
dieselového motora s výkonom 143 
kW a krútiacim momentom 400 Nm 
a elektromotora s výkonom 100 kW a 
krútiacim momentom 440 Nm, ktoré 
spolupracujú s automatickou prevo-
dovkou 9G-TRONIC. Elektromotor sám 
osebe vo väčšine režimov stačí na to, 
aby vozidlo poháňal až do rýchlosti 
160 km/h, a spaľovací motor sa zapí-
na iba pri prudkom zošliapnutí akcele-
rátora. V tom prípade musíte prešliap-

nuť takzvaný taktilný pedál, ktorý vám 
vytvára virtuálny doraz, aby sa spustil 
aj spaľovací motor a dosiahol sa maxi-
málny výkon. Systémový výkon pohonu 
je 225 kW a krútiaci moment 700 Nm, 
vďaka tomu sa aj s takýmto veľkým 
vozidlom dostanete na stovku za 5,9 
sekundy. To je naozaj impozantné. Ma-
ximálna rýchlosť v hybridnom režime je 
235 km/h. E 300de patril v tejto trie-
de medzi prvé modely, ktoré dostali 
plug-in hybridný systém, a tak vidieť, 
že platforma nebola na to pôvodne 
plánovaná. Používa ešte akumulátor 
s kapacitou iba 13,5 kWh, ktorého zá-
stavba je riešená schodom v podlahe 
kufra, čím sa dosť znižuje kapacita 
kufra. Vo výbave nájdete iba dvojfázo-
vú 7,4 kW AC nabíjačku, inú možnosť 
nabíjania vozidlo nemá. Na lepšie pa-
rametre plug-in hybridného systému 
si teda budeme musieť  počkať až do 
príchodu úplne novej  Triedy E. Napriek 
tomu však vozidlo príjemne prekvapilo 
svojím dojazdom, počas testu sa nám 
podarilo dosiahnuť 45 až 55 km. Baté-
riu pomocou vstavanej nabíjačky nabi-
jete za necelé dve hodiny, čo tiež nie 
je najhoršie. Počas testu sme navyše 
dosiahli spotrebu v rozsahu 4,5 – 5,5 
l/100 km, pričom asi 40 percent jázd 
tvorila diaľnica. To je pri veľkosti auta 
a pomerne malej batérii veľmi zaují-
mavá hodnota. Faceliftovaný E 300de 
dostal najnovšiu generáciu multime-
diálneho systému MBUX a najnovšie 
asistenčné systémy a technológie. V 
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Elektrický dojazd, technologická 
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Testovaný kus nemal adaptívny 
tempomat ani bezkľúčový vstup

+
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MERCEDES BENZ GLA250E:

 Mercedes Benz GLA250e



ich čele stojí prediktívny adaptívny 
tempomat, ktorý preberá dáta z na-
vigačnej databázy, ale aj zo systému 
čítania dopravných značiek a rada-
ru, vďaka tomu umožňuje kompletné 
riadenie rýchlosti jazdy bez potreby 
používania plynu alebo brzdy. Okrem 
udržiavania rýchlosti podľa doprav-
ného značenia či podľa toho, na akej 
komunikácii sa nachádzate, vozidlo 
spomaľuje i pred prudkými zákruta-
mi, kruhovými objazdmi, križovatkami 
a podobne. V technologickej výbave 
nájdete ďalej systémy udržiavania v 
jazdnom pruhu, systém automatického 
brzdenia, ktorý teraz spolupracuje aj so 
systémom sledovania slepých uhlov a s 
asistentom odbočovania. Vynikajúca je 
podpora Android Auto aj Apple CarPlay. 
Modernizovaný bol aj parkovací asis-
tent. V súčasnej verzii síce neumožňuje 
diaľkové ovládanie pomocou smartfó-
nu, na druhej strane však dokáže de-
tegovať aj parkovacie miesta, ktoré sú 
dobre vyznačené, bez ohľadu na to, či 
sú okolité parkovacie miesta obsadené 
alebo nie. Výborný je aj inovovaný head-
up displej, ktorý je plne konfi gurovateľný 
a premieta svoje údaje priamo na sklo. 
Zvonka novinka dostala kompletné nové 
LED osvetlenie s výbornými viaclúčový-
mi refl ektormi. 

Ako sa hovorí, to najlepšie nako-
niec. To, čím Mercedes v minulom roku 
 zaujal asi najviac ohľadom plug-in 
 hybridov, je novinka v podobe modelu 
GLE 350de 4MATIC. Novinka dispo-
nuje systémovým výkonom 235 kW. 
Použitá batéria s kapacitou 31,2 kWh 
je v súčasnosti najväčšia, aká bola za-
tiaľ použitá v plug-in hybride, a v teste 
sme s ňou dokázali bez problémov na-
jazdiť 89 km (po okreskách a v meste 
s použitím klimatizácie). Bez klimati-
zácie je reálnych takmer 100 km. To 
však nie je jediný benefi t.  Vozidlo je vy-
bavené DC nabíjaním s výkonom až 60 
(!) kW. Ak máte k dispozícii  nabíjačku 
s takýmto výkonom, do 100 % batériu 
nabijete za 20 minút, na 50 kW nabí-
jačke za 30 minút. Zaujímavá pritom 
je použitá technológia baté-
rií, keďže nabíjanie až 
do 99 % prebieha tak-
mer plným výkonom. To 
som zatiaľ pri žiadnom 
vozidle nevidel. Mimo-

chodom, veľa elektromobilov je stále 
vybavených iba 50 kW nabíjaním. Vo 
výbave je takisto dvojfázová AC nabí-
jačka s výkonom 7,4 kW, takže aj na 
domácom wallboxe so 16 A prívodom 
dokážete nabíjať takýmto výkonom. 
Nabitie v tomto prípade trvá 4 – 4,5 
hodiny. Takýmito parametrami nabí-
jania a elektrického dojazdu sa mo-
mentálne nemôže pochváliť žiadny 
iný plug-in hybrid na trhu. Technologic-
ká výbava a asistenčné systémy sú v 
podstate zhodné s modelom E 300de. 
Rozdiel je v head-up displeji, ktorý 
patrí k najväčším, aké sa vôbec dnes 
vo vozidlách používajú. GLE 350de 
 4MATIC sme mali vo výbave aj so špič-
kovým vzduchovým podvozkom s veľ-
mi slušnými terénnymi schopnosťami. 
Head-up displej aj multimediálny sys-
tém majú na jazdu terénom špeciálny 
režim zobrazenia, kde si môžete dať 
zobrazovať stav vozidla, jeho náklony, 
nastavenie podvozka a veľa ďalších 
potrebných parametrov. 

GLE 350de 4MATIC bol našou re-
dakciou vyhodnotený ako vôbec naj-
lepší súčasný plug-in hybrid a v čase 
testu nemal na trhu žiadnu porovna-
teľnú konkurenciu.                  
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 Mercedes Benz GLE 350de

Technologická výbava, komfort, spra-
covanie, kombinácia diesel-elektro, 
spotreba

Menší elektrický dojazd, nevhodné 
riešenie priestoru v kufri

+

–

MERCEDES E300DE 
4MATIC

Elektrický dojazd, technologická 
výbava, výkon,  DC nabíjanie, 
komfort, spracovanie, kombinácia 
diesel-elektro

Nič podstatné

+

–

MERCEDES BENZ GLE 350DE 
4MATIC:



Mini je značka, ktorá má svojich 
priaznivcov aj odporcov. Pravda 

však je, že si už roky udržuje svoj imidž. 
V súčasnosti patrí do skupiny BMW 
Group. Prvým krôčikom v elektromo-
bilite sa stala elektrická verzia modelu 
Mini Cooper označená SE. Elektrický 
Mini Cooper SE sme mali možnosť 
aj otestovať. Od „spaľovacích“ Mini 
verziu SE zvonka rozlíšite podľa vša-
deprítomného symbolu zásuvky, ktorý 
nájdete zo všetkých strán. Karoséria 
je trojdverová a na zadných sedadlách, 
ako býva zvykom, je miesto prinajlep-
šom pre dve deti. Novinkou elektrickej 
verzie je veľký svetelný prstenec okolo 
centrálneho displeja, ktorý rozsveco-
vaním a rôznymi farbami zobrazuje 
stav batérie, hlasitosť, hovor či výkon 
v športovom režime. Technologická vý-
bava je skôr sparťanská a márne by ste 
tu hľadali pokročilé jazdné asistenčné 
systémy. Mini Cooper si totiž viac potr-
pí na zážitok z jazdy a to sa mu veľmi 
dobre darí. Z pohľadu elektromobility 
je Mini Cooper auto, ktoré je priorit-
ne určené do mesta a na prímestské 
jazdenie. Jeho charakteristickou črtou 
však zostáva radosť z jazdy. So svoji-
mi 135 kW výkonu a 275 Nm krútia-
ceho momentu vás doslova vystrelí na 
stovku za 7,2 s. Vďaka koncepcii 
podvozka s kolesami v rohoch a 
nízkemu ťažisku navyše výborne 
sedí v zákrutách a jazdný prejav 
sa skôr podobá na motokáru. 
Žiaľ, aj tvrdosťou podvozka, pri 

ktorom cítite každý hrbolček na ceste. 
Batéria má využiteľnú kapacitu 28,9 
kWh, čo dáva vozidlu reálny dojazd 
v rozsahu 150 – 230 km podľa pod-
mienok a štýlu jazdy. Môže sa to zdať 
málo, ale vzhľadom na určenie vozidla 
je tento dojazd dostačujúci a navyše 
máte k dispozícii 50 kW DC nabíjanie 
a hlavne 11 kW 3f AC nabíjanie, za čo 
si Mini Cooper zaslúži veľkú pochvalu. 
Lepšie možnosti nabíjania má v tejto 
kategórii v súčasnosti iba nový Renault 

ZOE Z.E.50. Režimy rekuperácie sú 
dva a volia sa trocha neprak-
ticky v spodnej časti stredného 
panela. Základný režim zaraďuje 
vysokú rekuperáciu s výrazným 
brzdným účinkom. Druhý stupeň 

má jemnejší brzdný účinok a je lepší 
pri bežnom jazdení. Spotreba v rámci 
mesta sa pohybuje okolo 12 kWh/100 
km, pri kombinácii mesto – okresky je 
to 14 kWh/100 km. Celková spotreba 
v teste po odjazdení viac ako 100 km 
bola 14,9 kWh/100 km, pričom asi 
35 % jázd tvorila diaľnica. 

Vonkajšie osvetlenie je zverené 
LED technológii. Predné svetlá majú 
adaptívne LED svetlomety. Mini Cooper 
SE má poháňanú prednú nápravu. Vy-
soký krútiaci moment by mohol spô-
sobovať nepríjemné správanie na klz-
kej vozovke. Vozidlo je však vybavené 
protipreklzovým systémom na podporu 
rozjazdu, ktorý pracuje na úrovni pres-
nej regulácie výkonu pohonnej jednot-
ky. Systém je veľmi účinný a dokáže 
zabezpečiť rýchly rozjazd aj na klzkej 
mokrej vozovke. Mini Cooper SE plní 
to, čo sľubuje, ponúka jedinečný štýl 
a zážitok z jazdy. Viac ako pre rodinu 
je vhodnejší pre mladých single alebo 
mladé páry. 

 

Jazdné vlastnosti, dizajn, výkon, 
infotainment, spracovanie, 
možnosti nabíjania
Dojazd,  tvrdší podvozok

+

–

MINI COOPER SE

MINI 
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Značka Opel sa v oblasti elektromobi-
lity angažovala už v roku 2012 svo-

jím modelom Ampera, ktorý označovala 
ako elektromobil s Range Extenderom. 
Odvtedy predstavila aj model Ampera e, 
teda čistý elektromobil, ten sa však na 
náš trh nedostal. V súčasnosti už pod 
koncernom PSA prináša Opel bohatú 
ponuku nových elektromobilov aj plug-
in hybridov vo viacerých kategóriách. Z 
elektromobilov prichádzajú na trh nové 
modely Corsa-e a Mokka-e, ale aj dodáv-
kové modely, a to osobné aj na prepravu 
nákladov, Vivaro-e kombi a Zafi ra-e Life. 
Ponuku uzatvára plug-in hybridný model 
Grandland X Hybrid.

My sme mali možnosť otestovať elek-
trickú novinku Corsa-e a plug-in hybrid 
Grandland X Hybrid4.

Opel Corsa-e využíva novú koncer-
novú platformu EMP1, ktorá je vyvinutá 
špeciálne pre elektromobily a nájdete ju 
aj v modeloch Peugeot e208 alebo Cit-
roën e C3 Crossback. Vozidlo využíva ba-
tériu s kapacitou 50 kWh, ktorá poháňa 
elektromotor s výkonom 100 kW a krú-
tiacim momentom 260 Nm. Na stovku 
sa dokáže dostať za 8,1 s, čo dáva pred-
poklady na svižnú jazdu. Pokiaľ budete 
jazdiť v režimoch Eco alebo Normál, 
sú reakcie akcelerátora miernej-
šie, v režime šport ide za plynom 
lepšie a vďaka dobre ladenému 
podvozku si jazdu užijete. Interiér 
je spracovaný kvalitne, ale oproti 

koncernovým kolegom o niečo jedno-
duchšie. Centrálny displej infotainmentu 
je iba 7-palcový a aj digitálny prístrojový 
panel má jednoduchú grafi ku, ktorú ne-
možno veľmi konfi gurovať. Z asistenč-
ných systémov nechýba nič podstatné, a 
hoci v našom testovanom vozidle chýbal 
adaptívny tempomat, nie je problém si 
ho priplatiť. Batériu môžete nabíjať vsta-
vanou jednofázovou AC nabíjačkou s 
výkonom 7,4 kW, oceňujeme však mož-
nosť získať za príplatok 750 eur trojfázo-

vú nabíjačku s výkonom 11 kW. Túto 
investíciu určite odporúčame.  
Corsa-e vyhovie predovšetkým 
konzervatívnejším zákazníkom, 
ktorí nemajú radi príliš „predisple-
jovanú“ kabínu, na druhej strane 

oproti koncernovým kolegom prichádza 
s nižšou cenovkou a to sa často počíta. 
Vozidlo ponúka dostatočné miesto na 
predných aj zadných sedadlách a hlav-
ne dobré jazdné vlastnosti. Príjemne 
prekvapila aj spotreba, ktorá sa pohybu-
je od 15,8 do 19,5 kWh/100 km. Počas 
testu sme najazdili viac ako 900 km s 
priemernou spotrebou 18,3 kWh/100 
km. Vzhľadom na to, že sme jazdili za 
zimných podmienok pri teplotách od -2 
do + 6 °C, ide o veľmi dobrý výsledok. 

Z iného súdka je plug-in hybridné SUV 
Grandland X Hybrid4. Svoj plug-in hyb-
ridný systém zdieľa s modelmi Peugeot 
3008 Hybrid 4 alebo DS7 E-tense 4. 
Pohon zabezpečuje kombinácia 1,6 l 
benzínového motora s výkonom 147 kW 
(200 koní) a dvoch elektromotorov s vý-
konom 81 kW vpredu a 83 kW vzadu. Tá 
poskytne systémový výkon 221 kW (300 
koní) s celkovým krútiacim momentom 
520 Nm. Predná zostava spolupracuje 
s 8-stupňovým automatom e-EAT8. Vo-
zidlo s týmto impozantným výkonom vy-
strelí na stovku za 6,1 s. Oproti Peugeot 
3008 Hybrid 4 je hybridný systém nala-
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dený menej agresívne, o čom svedčí aj o 
0,2 s pomalšie zrýchlenie, stále však ide 
v tejto kategórii o SUV s nadštandard-
ným výkonom. Plug-in hybridný systém 
využíva batériu s kapacitou 13,2 kWh, 
ktorá zabezpečuje dojazd podľa cyklu 
WLTP na úrovni 59 km. Na nabíjanie 
slúži palubná, žiaľ, iba jednofázová na-
bíjačka s výkonom 7,4 kW. Tá umožňuje 
nabitie batérie asi za 1 hodinu 45 mi-
nút, ak máte k dispozícii wallbox alebo 
verejnú AC nabíjačku s 32 A prívodom. 
Pri 16 A nabíjaní (3,7 kW) nabijete asi za 
3,5 hodiny, z bežnej 230 V zásuvky asi 
za 7,5 hodiny. 

Z asistenčných systémov je tu adaptív-
ny tempomat s funkciou stop and go, 
sledovanie jazdného pruhu, asistent na 
zjazd z kopca, ale aj plnoautomatické 
LED svetlá vrátane automatického pre-
pínania diaľkových svetiel. Vo výbave je 
aj systém čítania dopravných značiek, 
pričom prečítanú hodnotu možno pre-
niesť do adaptívneho tempomatu. Pri 
pohľade na palubnú dosku oproti kon-
cernovým kolegom získate dojem, že ide 
o generačne staršieho kolegu. To má na 
svedomí hlavne prístrojový panel, ktorý 
využíva ešte klasické analógové prí-
stroje, aj pomerne strohé spracovanie 
palubnej dosky. Táto koncepcia najviac 
vyhovie konzervatívnym používateľom, 
ktorí majú radi klasiku a nechcú na 
seba upozorňovať ako na zástancov 
moderných technológií. Pritom ich bude 
hriať, že napriek tomu majú pod kapo-
tou najmodernejšiu technologickú výba-
vu a jeden z najvýkonnejších SUV v tejto 
kategórii na trhu. 

Výkon dvojice elektromotorov viac 
ako 160 kW bohato postačuje na veľmi 
dynamickú jazdu aj v čisto elektrickom 
režime a Grandland X Hybrid4 je jeden 
z mála plug-in hybridov, ktorý aj prudkú 
akceleráciu zvládne iba na elektrický 

pohon a spaľovací motor sa pridáva až 
po prudkom zošliapnutí akcelerátora. 
Koncepcia 4×4 je v tomto prípade skôr 
nutnosť a umožňuje lepší prenos vyso-
kého krútiaceho momentu na vozovku 
aj na povrchoch so zhoršenou priľna-
vosťou. Vozidlo tak nemá problém ani 
pri zdolávaní ľahšieho terénu alebo 
zasnežených vozoviek. Pri jazdení po 
okreskách sme s vozidlom dosiahli 
elektrický dojazd na úrovni 45 až 55 

km, v podmienkach bez použitia vyku-
rovania a klimatizácie je však potenciál 
pohonu minimálne 60 km. 
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Peugeot prišiel v minulom roku priam 
s elektrickou revolúciou a uviedol 

do predaja rovno päť elektrifi kovaných 
noviniek. Patrí medzi ne dvojica elek-
tromobilov e-208 a  e-2008 a trojica 
plug-in hybridov 3008, 508 a 508SW 
vo variantoch Hybrid a Hybrid4 s po-
honom všetkých kolies. Do uzávierky 
ročenky sme mali možnosť otestovať 
elektromobil e-2008 a plug-in hybridy 
3008 Hybrid4 a 508 SW Hybrid. 

 Dvojica elektromobilov ee-208 a  
e-2008 využíva rovnaký pohonný sys-
tém a je postavená na novej modulár-
nej platforme CMP, ktorá je určená pre 
všetky typy pohonov a pri elektromobi-
loch sa využíva vo verzii e-CMP. Rovna-
kú platformu využívajú aj koncernoví 
kolegovia Opel Corsa e Citroën eC3 
Crossback. Vstavaná batéria má kapa-
citu 50 kWh (využiteľnú 47,5 kWh). O 
pohon prednej nápravy sa stará elek-
tromotor s výkonom 100 kW a krútia-
cim momentom 260 Nm. AC nabíjanie 
zabezpečuje vstavaná trojfázová nabí-
jačka s výkonom 11 kW, DC nabíjanie 
podporuje výkon až 100 kW. Testovaný 
Peugeot e-2008 je zo všetkých zmie-

nených modelov postavených na 
tejto platforme najväčší, a teda 
je najlepším kandidátom na 
využitie v role rodinného auta. 
Vzhľadom na vyššiu hmotnosť 
je systém naladený na plynu-
lejšiu akceleráciu, čím síce trochu 
utrpelo zrýchlenie, ale vďaka tomu sa 
dojazd príliš nelíši od menšieho a ľah-
šieho modelu e-208. Vozidlo má veľmi 
pekný dizajn, ktorý v prípade vášho 
testovacieho kusa umocňovala dvoj-
farebná kombinácia modrej metalízy s 
čiernou. Elektrickú verziu spoznáte ok-
rem znakov e zo všetkých strán hlavne 
podľa prednej masky, ktorej mriežka 
je vo farbe karosérie a znak výrobcu 
je dvojfarebný s kombináciou meňavej 
farby a kovu. Peugeot e-2008 poteší 
dostatočným priestorom pre posádku 
na predných aj zadných sedadlách, aj 
dostatočne veľkým kufrom, ktorý má 
však pre zástavbu batérií o polovicu 
menší priestor pod podlahou. Ten sa 
dá využiť predovšetkým na prevoz na-
bíjacích káblov a ďalšieho príslušen-
stva. Keďže sme testovali v zimných 
podmienkach, dosiahli sme dojazd v 
rozsahu 180 až 240 kilometrov. Zní-
ženie dojazdu má na svedomí hlavne 
elektrické kúrenie, ktoré si z batérie pri 

nižších teplotách dokáže potiahnuť aj 
viac ako 10 kilowattov. V priazni-
vejších podmienkach je potenciál 
dojazdu minimálne 290 až 320 
km. Na rýchlonabíjačke so 100 
kW výkonom batériu nabijete do 

80 percent za necelých 30 minút. Na 
50 kW si budete musieť počkať asi 50 
minút. Palubná nabíjačka dokáže pri 
plnom výkone 11 kW batériu z 10 na 
100 percent nabiť za trochu viac ako 
5 hodín. 

Peugeot 508 SW Hybrid je vrchol-
ný model výrobcu a pri jeho vývoji sa 
hlavný dôraz kládol na dizajn a prémi-
ový vzhľad. Z dizajnovej stránky je 508 
skutočne skvost, no svojimi úžitkovými 
vlastnosťami evokuje skôr športovejší 
model než klasické rodinné vozidlo. 
Aj keď veľmi pekný dizajn oceňujeme, 
podpísal sa čiastočne na praktickosti 
auta. Výška vozidla je dosť zmenšená, 
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čo robí hlavne vyšším osobám problé-
my pri nastupovaní. Za jazdy nemáte 
veľmi šancu dostať sa do priestoru pod 
stredový panel, kde je umiestnená be-
zdrôtová nabíjacia podložka na mobil. 
Zadný cestujúci majú menej priestoru 
na hlavu. Odhliadnuc od toho však v in-
teriéri nájdete prémiové materiály a vy-
nikajúce spracovanie. Peugeot svojím 
označením plug-in hybridných modelov 
vnáša do tejto kategórie zase trochu 
zmätok. Všetky svoje modely označu-
je ako Hybrid alebo Hybrid4 v prípade 
pohonu 4×4. V skutočnosti však nejde 
o hybridné modely, ale o plug-in hybri-
dy s možnosťou nabíjania zo zásuvky. 
Peugeot 508 SW Hybrid má rovnaký 
pohonný systém ako model 3008 Hyb-
rid. Prednú nápravu poháňa hybridný 
systém pozostávajúci z benzínového 
štvorvalca s objemom 1598 cm3 a s 
výkonom 133 kW v kombinácii s elek-
tromotorom s výkonom 81 kW. Celkový 
systémový výkon je 165 kW a krútiaci 
moment 360 Nm. Batéria s kapacitou 
13,2 kWh (využiteľná kapacita 11,8 
kWh) zabezpečuje dojazd podľa cyklu 
WLTP v rozsahu 49 – 54 km. Vozidlo 
sme testovali v zimných podmienkach, 
keď sme museli stále využívať kúrenie, 
takže dojazd sa dostal maximálne na 
32 km. Nabíjanie zabezpečuje palub-
ná jednofázová nabíjačka s výkonom 
7,4 kW. Tou batériu dobijete asi za 
1 h 45 min, ak máte k dispozícii 
wallbox s 32 A prívodom. Pri 16 
A nabíjaní (3,7 kW) si počkáte 
asi 3,5 hodiny, z bežnej 230 
V zásuvky nabijete zhruba za 

7,5 hodiny. Okrem vydareného dizaj-
nu a kvalitného spracovania model 
508 láka aj na bohatú technologickú 
výbavu. Tá je v danej triede skutočne 
nadštandardná. Okrem klasických 
systémov, ako je adaptívny tempomat, 
udržiavanie v jazdnom pruhu, detek-
cia dopravných značiek, sledovanie 
mŕtvych uhlov či automatické brzdenie 
s detekciou chodcov a cyklistov, obsa-
huje aj systém nočného videnia, kto-
rý automaticky deteguje osoby alebo 
zvieratá na ceste a v jej blízkosti a na 
prístrojovom paneli vám ich označí žl-
tým štvorčekom.V prípade, ak systém 

vyhodnotí, že sú v kolíznom kurze 
a hrozí zrážka, spustí aj zvukové 
upozornenie s výrazným pikto-
gramom na prístrojovom paneli. 
Jazdné vlastnosti sú vynikajúce a 

vzhľadom na nízku stavbu, dobre nala-
dený podvozok a slušný výkon si môže-
te užiť dynamickú jazdu. Napriek tomu 
je jazda pohodlná a podvozok si vie 
dobre poradiť aj s nástrahami horšie 
udržiavaných ciest. Príjemne prekvapi-
la aj spotreba, na prvých 100 km so 40 
% podielom diaľnice sme dosiahli 3,8 
l/100 km, celková kombinovaná spot-
reba v našom teste bola po takmer 
900 kilometroch 6,6 l/100 km, čo je 
vzhľadom na zimné podmienky testo-
vania veľmi dobrá hodnota. 

Ďalší plug-in hybrid, ktorý sme testo-
vali, je SUV Peugeot 3008 Hybrid4. 
Nápaditý dizajn dokresľuje nezame-
niteľný svetelný podpis zadných LED 
svetiel. Interiér vo verzii GT s exkluzív-
nym čalúnením alcantara vyzerá veľmi 
dobre a je príjemný na dotyk. Viac ako 
dizajn však zaujme technika, ktorá sa 
ukrýva vnútri.

Už podľa názvu je zrejmé, že ide o 
pohon 4x4. Ten zabezpečuje kombiná-
cia 1,6 l motora PureTech s výkonom 
147 kW (200 koní) a dvoch elektromo-
torov s výkonom 81 kW vpredu a 83 
kW vzadu. Tá poskytne impozantný 
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systémový výkon 221 kW (300 koní) 
s celkovým krútiacim momentom 520 
Nm. Predná zostava spolupracuje s 
8-stupňovým automatom e-EAT8. Vo-
zidlo vystrelí na stovku za 5,9 s. Plug-in 
hybridný systém je rovnaký ako pri mo-
deli 508 SW Hybrid, takže tu nájdete 
batériu s kapacitou 13,2 kWh a 7,4 kW 
AC nabíjanie. Elektrický dojazd podľa 
WLTP je 58 – 59 km. Hybridný systém 
má štyri voliteľné režimy činnosti – 
elektro, hybrid, šport a 4WD. V elektric-
kom režime vozidlo vo väčšine situácií 
využíva iba zadný motor. Vďaka tomu 
je pocit z jazdy rovnaký ako v elektro-
mobile. To znamená, že záťah je plynu-
lý, bez prerušovania spôsobeného pre-
raďovaním stupňov. Zaujímavé je, že 
ani pri prudšej akcelerácii sa nezapája 
spaľovací motor, ale pripojí sa predný 
elektromotor. Táto zostava poskytne 
163 kW, čo postačuje na pomerne 
svižnú jazdu. Elektrická maximálka je 
nastavená na 135 km/h. Vozidlo nie je 
určené na jazdy v teréne, ale občasný 
výjazd k chate či lyžiarskemu svahu 
mu nerobí problém. Vo výbave je aj 
asistent na zjazd z kopca. V ponuke re-
žimov je aj udržiavanie batérie, kde si 
môžete nastaviť dojazd 10 km, 20 km 
alebo maximum a systém bude batériu 
udržiavať na zadanej úrovni. Môže to 
byť výhodné pri dlhších cestách, keď 
viete, že potom pôjdete dlhší čas po 
okreskách alebo v meste, kde 
je elektrický pohon efektívnejší. 
Technologická výbava je v pod-
state zhodná s modelom 508. 
Nočné videnie sme v testova-

nom vozidle nemali, ale je k dispozícii 
za 1300 eur. Palubnej doske dominuje 
dvojica veľkoplošných displejov, jeden 
tvorí i-Cockpit, digitálny prístrojový 
panel s pomerne širokou možnosťou 
konfi gurácie, a druhý v strednej čas-
ti obsluhuje multimediálny systém a 
nastavenia systémov vozidla. Stredo-
vá lakťová opierka ponúka obrovský 
priestor, do ktorého strčíte celú ruku. 
Dostatok miesta je aj pre pasažierov 
vzadu. Jediná vec, ktorá nám trochu 
prekážala, je umiestnenie opierok na 
dverách, ktoré sa smerom dopredu 

zvažujú dole a zužujú tak celkový 
priestor presne vo výške kolien. 
V zadných sedadlách je v strede 
praktický uzavierateľný otvor, 
ktorý umožňuje prevážať dlhšie 
predmety ako lyže a podobne. 

Zadné sedadlá možno sklopiť páčka-
mi z kufra.

Vozidlom sme najazdil spolu 995 
km s celkovou spotrebou 4,6 l/100 
km. Pri jazde s väčším podielom diaľ-
nice sa spotreba vyšplhá na 5,6 – 6,1 
l/100 km, čo je však vzhľadom na 
veľkosť auta stále veľmi dobrá hodno-
ta. Veľa záleží na tom, aké dlhé trasy 
budete podnikať a ako často budete 
nabíjať. Elektrický dojazd sa pohyboval 
v rámci normovaného, pri bežnom jaz-
dení vrátane diaľnice v rozmedzí 35 – 
50 km, pri jazde po okreskách a meste 
45 – 55 km bez využívania kúrenia a 
klimatizácie. Výkon systému umožňuje 
veľmi dynamickú jazdu, treba si však 
zvyknúť na to, že systém zaberá trocha 
oneskorene a aj v športovom režime 
je medzi stlačením plynu a nábehom 
plného výkonu krátka pauza. No keď 
už zaberie, cítiť to poriadne. Auto sme 
testovali aj v ľahšom teréne a pohon 
4×4 si bez problémov poradil aj na bla-
tistom svahu. Veľmi dobrý pomocník v 
ťažších podmienkach je asistent zjaz-
du z kopca.
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Nissan Leaf druhej generácie už nie 
je žiadna novinka, teraz však pri-

chádza vo verzii Nissan Leaf E+ 62, 
ktorej hlavné prínosy sú nová batéria s 
kapacitou až 62 kWh, modernizovaný 
infotainment a ponuka telematických 
služieb. Nová, väčšia batéria bola v 
Leafe veľmi očakávaná, pretože to bol 
jediný nedostatok, ktorý bolo možné 
tomuto modelu vyčítať. Novinka tak 
podľa metodiky WLTP ponúka dojazd 
až 385 km, počas testu sa nám však v 
rámci okresiek a mesta podarilo zajaz-
diť 420 až 460 km. S väčšou batériou, 
pochopiteľne, o niečo vzrástla aj hmot-
nosť vozidla, ale na druhej strane sa 
zvýšil výkon motora zo 110 na 160 kW 
a Leaf tak dokáže zrýchliť z 0 na 100 
km/h za 6,9 s. Na rýchle nabíjanie 
sa využíva štandard CHAdeMO, výkon 
nabíjania však výrobca nikde presne 
neuvádza. Počas testu sa nám poda-
rilo dosiahnuť výkon 52 kW. Vcelku je 
nabíjanie pomalšie a na 50 kW rýchlo-
nabíjačke si na 80 % počkáte okolo 50 
minút. AC nabíjanie cez konektor Typ 
2 využíva 6,6 kW jednofázovú nabíjač-
ku. Na domácom wallboxe tak vozidlo 
nabijete zhruba za 11 a pol hodiny. 
Vzhľadom na to, že ide o jednofázovú 
nabíjačku, budete potrebovať 32 A prí-
vod. Novinkou je väčší displej multime-
diálneho systému, ktorý má aj vyššie 
rozlíšenie a mierne prepracovanú gra-
fi ku. Samozrejmá je podpora Andro-
id Auto aj Apple CarPlay. Vozidlo 
má bohatú technologickú výba-
vu. Jej základom je systém Pro 
Pilot, ktorý združuje adaptívny 
tempomat so systémom udržia-

vania v jazdnom pruhu. Systém sa au-
tomaticky aktivuje iba v prípade, že do-
káže spoľahlivo rozoznať vodiace čiary 
na vozovke. Prioritne je určený na jaz-
du po diaľnici alebo rýchlostnej ceste, 
na ktorých dokáže bez problémov udr-
žiavať vozidlo v strede jazdného pruhu. 
Ďalší z pokročilých systémov je Pro Pi-
lot park. Umožňuje pozdĺžne a priečne 
parkovanie prednou aj zadnou časťou. 
Na rozdiel od konkurencie si nevyhľa-
dáva parkovacie miesto. To mu ozna-
číte pri zastavení vedľa neho, pričom 
máte možnosť podľa displeja upraviť 
jeho pozíciu do všetkých štyroch strán 

a miesto môže byť pokojne aj šikmé. 
Tento spôsob je vo väčšine prí-
padov jednoduchší a rýchlejší a 
hlavne umožňuje označiť aké-
koľvek parkovacie miesto bez 
ohľadu na to, či okolo neho stoja 

nejaké autá alebo nie. Počas parkova-
nia iba držíte tlačidlo parkovania na 
strednom paneli. Parkovací manéver 
prebieha bez vašej asistencie, takže 
vozidlo si samo ovláda zatáčanie aj 
zmenu smeru jazdy, vašou úlohou je 
iba kontrolovať priebeh manévru. 

Vo výbave zostáva aj funkcia e-Pe-
dal, ktorá umožňuje ovládanie rýchlos-
ti vozidla iba plynovým pedálom. 

Zásadná inovácia je takisto apliká-
cia Nissan connect EV, ktorá umožňuje 
diaľkové pripojenie k vozidlu pomocou 
vášho smartfónu. Môžete na diaľku 
sledovať napríklad stav nabíjania váš-
ho vozidla, respektíve stav batérie a 
dojazd, spustenie a odpojenie nabí-
jania, plánovanie, prípadne zapnutie 
alebo vypnutie klimatizácie či ohrevu 
batérie. Môžete si tu tiež pozerať šta-
tistiky jázd, spotrebu, polohu vozidla 
alebo napríklad servisný interval. Ap-
likácia je dostupná pre systémy iOS a 
Android. Vďaka novým telematickým 
službám vozidlo dostalo aj možnosť 
diaľkovej aktualizácie softvéru.

                 

NISSAN

Výbava, dojazd, dizajn, 
kvalitné spracovanie, akcelerácia
Rýchlosť nabíjania DC aj AC

+
–

NISSAN LEAF  E+ 62
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Porsche si na dobývanie trhu s elek-
tromobilmi vybralo kategóriu, ktorej 

asi rozumie najlepšie. Športovo ladený 
Porsche Taycan prichádza s množstvom 
špičkových technológií, na ktoré si väč-
šina konkurencie len tak nesiahne. 

To, čím je Porsche Taycan jedinečný, 
nie sú jeho športové tvary ani výkony, 
je to pohonný systém novej generácie. 
Taycan je prvý sériový elektromobil, 
ktorý používa elektrický systém a baté-
riu s napätím 800 V namiesto obvyk-
lých 400 V, používaných vo všetkých 
doterajších modeloch elektromobilov. 
Vysokonapäťový systém bol zvolený 
hlavne z dôvodu možnosti podstatne 
rýchlejšieho nabíjania vozidla výkonom 
až 270 kW, takže ako prvý dokáže vy-
užiť výkon najnovších ultrarýchlych 
350 kW nabíjačiek. V ideálnych 
podmienkach tak možno baté-
riu nabiť na 80 % kapacity za 
22,5 minúty a na ďalších 100 
km jazdy dobiť vozidlo asi za 6 

minút. Interná AC nabíjačka je trojfázo-
vá s výkonom 11 kW. 

Vozidlo v prvej fáze prichádza na trh 
v štyroch verziách, ktoré sa líšia hlavne 
výkonom. Základný model je Taycan 
4S with Performance battery, ktorý je 
vybavený batériou s kapacitou 79,2 
kWh, vďaka čomu umožňuje nabíjanie 
maximálnym výkonom „iba“ 225 kW. 
Výkon motora je v tomto prípade 390 
kW a krútiaci moment 640 Nm. Všetky 
verzie majú pohon 4×4. Ostatné ver-
zie sú vybavené výkonnejšou batériou 
Performance battery plus s kapacitou 
93,4 kWh a umožňujú tak nabíjanie vý-
konom 270 kW. My sme mali exkluzív-
nu možnosť otestovať model  Taycan 
4S Performance battery plus s 
batériou s kapacitou 93,4 kWh, s 

maximálnym výkonom 420 kW 
(nominálny výkon je 360 kW) a 
krútiacim momentom 650 Nm. 
Z 0 na 100 km vás dostane za 4 
sekundy a maximálna rýchlosť je 

elektronicky obmedzená na 250 km/h. 
Mimochodom, vrcholná verzia Taycan 
Turbo S s výkonom 500 kW a krútiacim 
momentom 1050 Nm vás dostane na 
stovku už za 2,8 s. 

Aerodynamicky optimalizovaný tvar 
má koefi cient odporu vzduchu 0,22, čo 
je dôležitý príspevok k nízkej spotrebe 
energie. Zaujímavé sú inovatívne prv-
ky, napr. logo Porsche v sklenej optike, 
integrované do svetelného pruhu vza-
du, kompletné LED svetlá s decentným 
červeným svietiacim pásikom cez celú 
šírku zadnej strany aj typické predné 
svetlomety so štvoricou LED svetiel 
denného svietenia a matrixovou tech-
nológiou. Plne digitálny prístrojový pa-
nel s 16,8" zahnutým displejom, 10,9" 
centrálny displej aj displej spolujazdca 
vytvárajú futuristický dizajn s úplne do-
tykovým alebo hlasovým ovládaním. Po 
krajoch prístrojového panela sú dotyko-
vé ovládače niektorých funkcií – vľavo 
svetiel a vpravo nastavenia podvozka. 
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Stredový panel obsahuje 8,4" displej 
ovládania klimatizácie, multimédií a 
telefónu, v spodnej časti má dotykovú 
plochu touchpadu.

Špecialitou je aj dvojrýchlostná pre-
vodovka inštalovaná na zadnej nápra-
ve. Prvý prevodový stupeň umožňuje 
maximálne zrýchlenie hneď od rozjaz-
du, zatiaľ čo druhý stupeň zaisťuje 
vysokú účinnosť a rezervu výkonu pri 
vysokých rýchlostiach. Napriek špor-
tovým ambíciám vozidlo odvezie štvor-
člennú posádku, ktorá má k dispozícii 
dvojicu batožinových priestorov s ob-
jemom 81 litrov vpredu a 366 litrov 
vzadu. 

Na testovanie sme mali, žiaľ, menej 
času ako obyčajne, napriek tomu bol 
test zážitkom. Taycan má vynikajúce 
jazdné vlastnosti a na ceste sedí ako 
pribitý. Je priam majstrom na kľukaté 
cesty a výjazdy. Vďaka zadnej natáča-
cej náprave sa s ním poľahky otočíte 
ako s podstatne menšími autami. V 
technologickej výbave nájdete okrem 
množstva prepracovaných jazdných 
asistentov aj prediktívny adaptívny 

tempomat, systém inteligentnej reku-
perácie či nočné videnie. 

Veľmi príjemne prekvapila spotreba 
vozidla. Tá pri bežnej jazde mesto – 
okresky dosahovala iba 21,6 kWh/100 
km a po ubehnutí 400 km vrátane 
diaľnice a skúšok akcelerácie sa ustá-
lila na 24,1 kWh/100 km. Pravda, 
vzhľadom na pomerne malý nájazd ki-
lometrov výsledky merania nie sú rele-

vantné, ale aj tak poukazujú na vysokú 
efektivitu pohonu.  
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posádku aj batožinu, technologická 
výbava, možnosti nabíjania, dojazd

Nič podstatné
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Renault je na poli elektromobility 
známy predovšetkým vďaka svojmu 

modelu Zoe, ktorý v rámci Európy patrí 
medzi najpredávanejšie elektromobily a 
jeho prvá generácia európske predaje 
viedla. Na náš trh dorazila v roku 2017 
až druhá generácia. Vlani sme mohli 
otestovať už tretiu generáciu, označe-
nú Zoe Z.E. 50. Minulý rok bol však pre 
výrobcu prelomový aj v oblasti hybrid-
nej technológie. S vlastnou technoló-
giou E-Tech uviedol na trh hybridný Clio 
E-Tech a plug-in hybridy Captur E-Tech a 
Megane E-Tech. Posledné dva sme mali 
možnosť aj otestovať. 

Renault ZOE Z.E.50 bol prvýkrát 
uvedený na trh v časoch, keď sa nová 
vlna elektromobility ešte len začínala a 
aj vo vyspelých krajinách mohli o sieti 
rýchlonabíjacích staníc iba snívať. Preto 
výrobca riešil nabíjanie vozidla výkon-
nou 22 kW trojfázovou nabíjačkou systé-
mu Chameleon. Niektoré verzie boli vy-
bavené dokonca nabíjačkou s výkonom 
43 kW. Keď začala na trh prichádzať 
ďalšia generácia elektromobilov, väčši-
na z nich už bola vybavená DC rýchlym 
nabíjaním, pričom Renault sa držal svoj-
ho systému Chameleon s výkonom 22 

kW, ktorý umožňuje vozidlo na verejnej 
nabíjačke nabiť za 3 hodiny. Práve vďa-
ka systému Chameleon je ZOE najlepšia 
voľba pre používateľov, ktorí bývajú na 
sídliskách. Nabíjacie AC stojany sú často 
nainštalované v obchodných centrách a 
ponúkajú nabitie zadarmo, takže vďaka 
výkonnej nabíjačke si aj počas bežné-
ho hodinového nákupu nabijete auto 
na ďalších 120 – 130 km. Ak vozidlom 
jazdíte iba v rámci mesta a okolia, môže 
vám aj takéto nabíjanie plne postačo-
vať. Tento systém mala aj druhá gene-
rácia Zoe, ale mnohým používateľom 
chýbalo rýchle DC nabíjanie. Renault 
vypočul ich hlasy a novinka už má mož-
nosť, hoci za príplatok 1000 eur, inšta-
lácie DC nabíjania s výkonom 50 kW. 
Vďaka tomu tento elektromobil vo svojej 
kategórii nemá v možnostiach nabíjania 
žiadnu porovnateľnú konkurenciu. Na 
50 kW DC nabíjačke vozidlo nabijete za 
50 až 60 minút. Na nabíjanie sa po-
užíva štandardný  európsky konektor 
CCS.  Základný tvar a koncepcia 
Renault Zoe Z.E. 50 zostali zacho-
vané z predchodcov, predná mas-
ka dostala nové dizajnové prvky 
a celé osvetlenie je teraz pod 

taktovkou LED technológie, takže sa 
zmenili predné aj  zadné svetlá. Hlavné 
novinky sa však ukrývajú vnútri. Jedna 
z najzaujímavejších, ktorú výrobca pri-
náša v novom subkompaktnom elek-
trickom hatchbacku, je jeho 400-voltová 
batéria s kapacitou 52 kWh, čo je v tejto 
kategórii veľmi dobrá hodnota. Vďaka 
nej vozidlo ponúkne dojazd až 390 km 
(WLTP). Novinka je dostupná v dvoch 
výkonových verziách. V štandardnej náj-
dete elektromotor s výkonom 80 kW a 
krútiacim momentom 225 Nm. Výkon-
nejšia verzia, ktorú sme mali na test, po-
núka výkon 100 kW a krútiaci moment 
245 Nm. Vďaka tomu zrýchli z 0 na 100 
km/h za 9,5 s a dosiahne maximálnu 
rýchlosť 140 km/h. Z 80 na 120 km/h 
pritom zrýchli za 7,1 s, čo je o 2,2 s rých-
lejšie ako pri štandardnej verzii. 

Z ďalších inovácií stojí za slovo prepra-
covaný infotainment a asistenčné sys-

témy. Digitálny prístrojový panel tvorí 
veľkoplošný displej s uhlopriečkou 

10" a s možnosťou konfi gurácie 
zobrazenia. Dokáže zobrazovať 
množstvo údajov vrátane navi-
gácie. V strede palubnej dosky 
v najvyššej výbave dominuje na 
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výšku orientovaný 9,3" dotykový displej 
s úplne novou grafi kou a širokými mož-
nosťami konfi gurácie. Systém podporu-
je pripojenie smartfónov s aplikáciami 
Android Auto aj Apple CarPlay cez kábel. 
Súčasťou výbavy sú full LED svetlomety 
s automatickým prepínaním, systém va-
rovania pred vozidlami v mŕtvom uhle, 
rozpoznávanie dopravných značiek, 
 automatické núdzové brzdenie, asistent 
udržiavania v jazdnom pruhu či bezdrô-
tová nabíjačka mobilných zariadení. 
Zaujímavé príslušenstvo je automatický 
parkovací asistent, ktorý umožňuje po-
zdĺžne, priečne a dokonca aj šikmé par-
kovanie, ako aj pozdĺžne vyparkovanie. 
Hlavne v podmienkach mesta je to veľ-
mi užitočný pomocník. Systém fungoval 
veľmi spoľahlivo, problémom bolo iba 
šikmé parkovanie, keď zaparkoval príliš 
blízko. 

Nový model Zoe je výborný elektromo-
bil, určený predovšetkým na mestské 
a prímestské jazdenie. Vďaka možnos-
tiam nabíjania však nie je problém vy-
raziť občas aj za hranice všedných dní. 
Počas testu sme dosiali spotrebu v roz-
medzí 14 – 17 kWh/100 km. To je lepší 
priemer. Celkový dojazd v podmienkach 
mesta a okresiek bol 410 km, čo je vý-
borná hodnota. Najvyššiu hodnotu DC 
nabíjania sme namerali 35 kW. Vzhľa-
dom na cenovku aj určenie vozidla nám 

trocha chýbal adaptívny tempomat, kto-
rý sa nedá ani prikúpiť. Dá sa bez neho 
žiť, ale bolo by to príjemné. Nový model 
veľmi ocenia hlavne používatelia žijúci 
na sídliskách, ktorí nemajú možnosť do-
máceho nabíjania. 

Nové plug-in hybridy Captur E-Tech 
Plug-in hybrid a Megane Grandtour 
E-Tech Plug-in Hybrid disponujú no-
vou fi remnou technológiou E-Tech. My 
sme na redakčnom teste mali model 
Captur E-Tech Plug-in hybrid, modelom 
Megane Grandtour E-Tech Plug-in Hybrid 
sme mali možnosť jazdiť na prezentácii 
pri jeho uvedení na trh. Plug-in hybridný 
systém obsahuje atmosférický zážihový 
štvorvalec so zdvihovým objemom 1,6 
litra, s výkonom 67 kW (91 k) a krútia-
cim momentom 144 Nm, ktorý je do-
plnený elektromotorom s výkonom 51 
kW (69 k) a krútiacim momentom 205 
Nm. Zostavu dopĺňa vysokonapäťový 
štartér-generátor, slúžiaci aj na elektro-
nickú synchronizáciu automatickej mul-

timódovej prevodovky, ktorá nepoužíva 
spojku. Disponuje štyrmi stupňami pre 
spaľovací motor a dvoma pre elektrický. 
Systém využíva batériu s kapacitou 9,8 
kWh a systémový výkon hybridnej sústa-
vy je 116 kW. Podľa metodiky WLTP má 
zvládnuť dojazd v kombinovanom cykle 
50 km, v mestskom cykle až do 65 km. 
V čisto elektrickom režime umožňuje 
pohon jazdu rýchlosťou až 135 km/h. 
Reakcie pohonného systému sú sviž-
né, vozidlo má dobré jazdné vlastnos-
ti. Elektromotor s výkonom 51 kW bez 
problémov zvláda väčšinu jazdných re-
žimov. Záťah pri rozbiehaní pripomína 
vďaka prevodovke viac elektromobil ako 
plug-in hybrid. Pri potrebe väčšej akcele-
rácie alebo jazde do väčšieho stúpania 
sa automaticky pripája spaľovací motor. 
Príjemne prekvapila efektivita systému. 
Počas testu sme najazdili takmer 900 
km s celkovou spotrebou 4,2 l/100 
km. V mestských podmienkach sa dá 
jazdiť za 3,1 l/100 km. Na diaľnici sa 
spotreba pohybuje okolo 6,1 l/100 km. 
Testovali sme pri teplotách v rozsahu -1 
až +8 °C, takže sme trvale využívali vy-
kurovanie. Elektrický dojazd sa v týchto 
podmienkach pohyboval medzi 35 až 
38 km. Vozidlo je, žiaľ, osadené iba 3,7 
kW nabíjačkou, takže aj na wallboxe si 
počkáte na nabitie minimálne 3 hodiny. 
Jazdné vlastnosti sú dobré, trocha ruši-

Možnosti nabíjania, spotreba, dojazd, 
spracovanie 
DC nabíjanie za príplatok aj v 
najvyššej výbave

+
–

RENAULT ZOE Z.E.50 
(R135)

155

ELEKTROMOBILITA 2021

 Renault Captur E-Tech Plug-in hybrid



vo pôsobí iba nie celkom plynulý chod 
hybridného systému, ktorý v niektorých 
režimoch trocha myká. Ide pravdepo-
dobne o prejavy prevodovky. Riadenie 
má v koncových polohách tuhší chod, 
čo občas môže pôsobiť mätúco. Pote-
ší bohatá technologická výbava, hoci v 
tej našej chýbal adaptívny tempomat. 
Za príplatok je však dostupný. Captur 
E-Tech je vozidlo orientované na rodin-
né jazdenie. Ponúkne dostatočný pries-
tor aj na zadných sedadlách, slušné 
jazdné vlastnosti a veľmi dobrú ekono-
miku prevádzky. Oproti spaľovacej ver-
zii utrpela iba veľkosť kufra. Pod polovi-
cou podlahy je umiestnený akumulátor, 
takže dno kufra nemožno dať celkom 

dole, ale je pod ním miesto na povinnú 
výbavu aj na nabíjacie káble. 

Ak potrebujete trocha viac priestoru, 
je tu model Megane Grandtour E-
Tech, teda plug-in hybridná verzia kom-
bi. Ako sme už spomínali, pohonný sys-
tém a v podstate aj výbava sú zhodné s 
modelom Captur E-Tech. Hlavný rozdiel 
je vo veľkosti karosérie, respektíve kuf-

ra, ktorý vo verzii kombi poskytne predsa 
len viac priestoru. Tento model je preto 
vhodnejší pre rodiny s deťmi. V plug-
in hybridnej verzii tak môžete využívať 
denné dochádzanie do práce alebo vo-
zenie detí do školy v čisto elektrickom 
režime, pričom nie je problém kedykoľ-
vek sadnúť do vozidla a vydať sa na 
dovolenku. Jazda v aute je pohodlná a 
podvozok má skôr mäkšie naladenie 
na vyšší komfort z jazdy. Rovnaká je aj 
nabíjačka a dojazd. 

Oba modely majú vo výbave nový 
multimediálny displej Renault Easy 
Link s uhlopriečkou 9,3" a 10,2" digi-
tálny prístrojový štít. Ponúkajú nasta-
venia Multi-Sense s tromi jazdnými 
režimami: Šport, čisto elektrický Pure 
a My Sense, v ktorom si môžete zvoliť 
aj režim E-Save na udržiavanie nabitej 
batérie. Centrálny displej je dotykový, 
oceňujeme však, že hlavné funkcie a 
klimatizácia majú mechanické ovlá-
dače. Ovládač jazdných režimov má 
podobu radiacej páky. Rekuperáciu 
nemožno ovládať, jej zvýšenie dosiah-
nete zaradením polohy B.

 

Spotreba, spracovanie, výbava, info-
tainment, priestorná kabína aj kufor
Pomalé AC nabíjanie

+
–

RENAULT MEGANE GRAND-
TOUR E-TECH PLUG-IN HYBRID
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 Renault Captur E-Tech Plug-in hybrid

Spotreba, spracovanie, výbava, 
infotainment
Pomalé AC nabíjanie

+
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RENAULT CAPTUR E-TECH 
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ŠKODA AUTO sa vrhla do elektromo-
mobility naplno a predstavila hneď 

niekoľko zaujímavých modelov. Veľkú 
popularitu si získal mestský elektro-
mobil Škoda Citigo iV, ktorý sme mali 
možnosť aj otestovať. Žiaľ, bol vyrobe-
ný iba v sérii niekoľko tisíc kusov a jeho 
výroba sa už skončila. 

Model zaujal technickými špecifi ká-
ciami a hlavne cenou, ktorá sa pohybo-
vala pod 20 000 eur a po odrátaní štát-
nej dotácie 8000 eur vychádzala veľmi 
zaujímavo. Vozidlo Škoda Citigo iV je 
vybavené batériou s kapacitou 36,8 
kWh (využiteľná kapacita 32,3 kWh), 
ktorá roztáča elektromotor s výko-
nom 61 kWh, poháňajúci prednú ná-
pravu. Vďaka vysokému krútiacemu 
momentu 212 Nm a nízkej hmotnosti 
dosahuje vozidlo slušnú dynamiku so 
zrýchlením z 0 na 100 km/h za 12,3 
s. Maximálna rýchlosť je obmedzená 
na 130 km/h. Udávaný dojazd podľa 
WLTP je 225 – 274 km. Vo výbave je DC 
rýchle nabíjanie s maximálnym výko-
nom 40 kW, ktorým batériu dobijete na 
80 % asi za 50 minút. Vstavaná AC na-
bíjačka je jednofázová s výkonom 7,2 
kW, takže 32 A wallboxom dobijete asi 
za 5,5 hodiny. V tomto prípade to tak 
veľmi neprekáža, pretože vzhľadom 

na kapacitu batérie ju aj pri 
16 A nabíjaní dobijete 
za noc. Samozrejmá je 
možnosť rekuperácie, 
ktorú môžete ovládať 
pomocou radiacej páky 

v 4 stupňoch a výrazne tak šetriť me-
chanické brzdy. Pri jazdení iba po mes-
te sme dosiahli spotrebu 9,1 kWh/100 
km a pri jazdení mesto – okresky 10,4 
kWh/100 km. Celková spotreba po na-
jazdení 1020 km bola 12,2 kWh/100 
km. To sú hodnoty, ktoré sme zatiaľ ne-
dosiahli so žiadnym elektromobilom,  
Citigo iV je tak najúspornejší elektro-
mobil, aký sme vôbec testovali. Reálny 
dojazd v meste je až 350 km, pri bežnej 

premávke po okreskách bezpečne do-
sahuje 250 km. Dúfajme, že výrobca prí-
de s nejakou náhradou za tento model. 

Prvým plug-in hybridom v ponuke 
Škoda Auto sa stal Škoda Superb iV. 
Hybridný pohonný systém pozostáva z 
benzínového štvorvalca 1,4 TSI s výko-
nom 115 kW a krútiacim momentom 
250 Nm a elektromotora s výkonom 
85 kW a krútiacim momentom 330 
Nm. Celkový systémový výkon je 160 
kW a krútiaci moment 400 Nm. To 
dáva vozidlu zrýchlenie na stovku za 
8,1 s a maximálnu rýchlosť 223 km/h. 
Batéria má kapacitu 13 kWh, z čoho 
je využiteľných 10,4 kWh. Podľa cyklu 
WLTP má vozidlo dojazd 47 – 62 km. To 
môžeme po testovaní potvrdiť, po ok-
reskách a v meste sme dosiahli dojazd 
61 km. Žiaľ, AC nabíjačka má výkon iba 
3,6 kW a vozidlo ňou nabijete za 3,5 
hodiny. Nie je to veľa, ale nedáva vám 
to možnosť pri dlhších cestách vozidlo 
pri zastávke na kávu dobiť a znížiť si 
tak spotrebu. Batéria je umiestnená 
pod prednou časťou podlahy kufra, 
takže rezervné koleso sa už nevojde. 
Od spaľovacej verzie sa plug-in hybrid 
líši iba v detailoch. Zvonka je to plná 
predná maska s dvierkami nabíjacieho 
konektora Typ 2 a označenie iV na za-
dných dverách. V interiéri vedľa voliča 
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Spotreba, jazdné vlastnosti, dojazd, 
kvalitné spracovanie, vybavenie, 
pomer cena/výkon
Nemá LED osvetlenie

+

–

ŠKODA CITIGO iV

ŠKODA AUTOŠKODA AUTO
TESTY A RECENZIE:

 Škoda Citi go iV
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jazdných režimov pribudlo tlačidlo e, 
ktorým môžete prepínať medzi úplne 
elektrickým a hybridným pohonom. 
 Vozidlo sme mali na test vo výbave 
 Style, ktorá zahŕňa väčšinu ponúka-
ných technológií. Prístrojový panel je 
digitálny i-kokpit, jeho zobrazenie mož-
no v pomerne širokom spektre meniť a 
jednoducho tlačidlom prepínať medzi 
režimami zobrazenia aj za jazdy. Po 
okrajoch displeja je dvojica stĺpcových 
ukazovateľov stavu akumulátora a 
zásoby paliva. Centrálny displej 
je v našej výbave 9,2-palcový 
a obsahuje navigačný systém 
Columbus. Displej má tradične 
vysokú kvalitu aj rozlíšenie a aj 

obraz z voliteľných 360° kamier na 
ňom vyzerá veľmi dobre. Vozidlo je 
vybavené hlasovým ovládaním Laura. 
Samozrejmá je podpora Apple CarPlay, 
Android Auto aj MirrorLink. Úplná novin-
ka, ktorú výrobca prvýkrát použil práve 
tu, je prediktívny adaptívny tempomat. 
Ten automaticky preberá rýchlosti podľa 
značiek alebo z navigačnej databázy a 
prispôsobuje tomu rýchlosť jazdy. Vo vý-
bave je aj systém udržiavania v jazdnom 

pruhu a vynikajúce full LED svetlome-
ty s matrixovou technológiou. Sa-
mozrejmosť je systém sledovania 
premávky za vozidlom aj protiz-
rážkový systém, oba s automatic-
kým brzdením.  

Pri plug-in hybride asi každého za-
ujíma spotreba. Ak budete dochádzať 
do zamestnania a najazdíte denne 
asi 50 – 60 km, môžete v podstate 
jazdiť iba na elektrinu. Samozrejme, 
za predpokladu, že máte kde nabíjať. 
Pri bežnom jazdení a po 1160 km sa 
spotreba v teste ustálila na 4,3 l/100 
km. Je v tom však započítané asi 40 
% diaľnice a asi 340 km sme jazdili 
bez nabitia batérie. V tomto prípade so 
60 % diaľnice sa spotreba vyšplhala 
na 6,7 l/100 km, čo je však stále veľ-
mi slušná hodnota. Pri klasickom plug-
in hybridnom teste (jazda na 100 km s 
nabitou batériou a s podielom diaľnice 
30 %) sme dosiahli spotrebu 1,1 l/100 
km. Škoda len pomalého nabíjania. 
Treba iba dúfať, že výrobca bude po-
čúvať zákazníkov a v ďalšej verzii po-
núkne výkonnejšie nabíjanie aspoň za 
príplatok. 

Ďalšie veľmi očakávané vozidlo v 
ponuke Škoda Auto je 4. generácia 
obľúbeného modelu Škoda Octavia 

Technologická výbava, jazdné 
vlastnosti, spracovanie, spotreba, 
konektivita, adaptívne svetlomety 

Pomalé nabíjanie

+

–

ŠKODA SUPERB iV

 Škoda Superb combi iV
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iV. Do uzávierky sme ju, žiaľ, nemali k 
dispozícii na redakčný test, ale môže-
me priniesť prvé dojmy z testovania v 
Rakúsku pri uvedení modelov na trh. 
Mali sme možnosť otestovať obe plug-
in hybridné verzie – Škoda Octavia iV a 
Škoda Octavia RS iV.  

Plug-in hybridný pohon vychádza z 
modelu Superb iV. Nová Škoda  Octavia 
iV prichádza s motorizáciou 1,4 TSI so 
systémovým výkonom 150 kW (204 k) a 
šesťstupňovou  automatickou prevodov-
kou DSG. Plug-in hybridná verzia iV sa 
ponúka vo variantoch liftback a combi, 
vo výbavách AMBITION a STYLE. Základ-
ná výbava pre plug-in hybridnú verziu je 
Ambition s  virtuálnym kokpitom, 10“ 
displejom multimediálneho systému a 
LED svetlami vzadu a vpredu.  

Nájdete v nej tiež 8 reproduktorov, 
bezkľúčové štartovanie Kessy Go, 
dvojzónovú automatickú klimatizáciu, 
podporu bluetooth, Smartlink a mno-
ho ďalšieho. O bezpečnosť na palube 
sa stará sedem airbagov a asistenč-
né systémy Lane Assist (udržiavanie v 
jazdnom pruhu) či Front  Assist s núdzo-
vým brzdením. Škoda Octavia combi 
RS iV s motorizáciou 1,4 TSI 180 kW 
(245 k) a šesťstupňovou automatic-

kou prevodovkou DSG je vrcholný mo-
del ponuky. Bohatú základnú výbavu 
tvoria čierne detaily v exteriéri spolu s 
18-palcovými diskami Comet, športový 
interiér RS, svetlomety Full LED Matrix 
s natáčaním, uvítacím efektom a vzadu 
aj s dynamickou smerovkou, osem air-
bagov, navigačný systém Columbus s 
10" displejom, virtuálny kokpit, podpora 
bluetooth, bezkľúčový prístup a štarto-
vanie Kessy Full, trojramenný športový 
volant s vyhrievaním, dvojzónová auto-
matická klimatizácia, LED ambientné 
osvetlenie interiéru či lakťová opierka s 
priehradkou Jumbo Box. O bezpečnosť 
sa starajú asistenčné systémy Lane 
Assist (udržiavanie v jazdnom pruhu), 
Light and Rain Assist (svetelný a daž-
ďový senzor) či Front Assist s núdzovým 
brzdením.

Počas krátkeho testu sme mali mož-
nosť absolvovať okolo 150 km na ver-
ziách Octavia combi iV a combi RS iV. 
Plug-in hybridný systém má rovnaké 
vlastnosti ako na modeli Superb iV, 
ktorý sme už mali na redakčný test. 
Príjemne prekvapili špičkové asistenč-
né systémy, ktoré sú zlepšené aj opro-
ti modelu Superb IV. Octavia používa 
novšiu generáciu infotainmentu s úplne 

dotykovým ovládaním. Nájdete tu inte-
ligentný adaptívny tempomat, ktorý sle-
duje vodiča, a ak venuje pozornosť pre-
mávke, umožňuje automatický pohyb 
v kolóne či rozbeh na semaforoch. Pri 
jazde po diaľnici zobrazuje aj vozidlá de-
tegované vo vedľajších pruhoch, pričom 
rozlišuje medzi nákladnými a osobnými. 
Udržiavanie v jazdnom pruhu si poradi-
lo aj s pomerne prudkými zákrutami na 
okreskách a dokáže rozlišovať aj rozo-
stavané úseky ciest. Tento systém je v 
súčasnosti jeden z najlepších, aké sme 
testovali. Zaujímavé je aj čisto dotykové 
ovládanie infotainmentu s novou grafi -
kou. Dotykovo ovládate aj strešné okno 
a rolety. Plug-in hybridný systém využíva 
rovnakú 13 kWh batériu a rovnako po-
malé je aj nabíjanie s výkonom iba 3,6 
kW. Dojazd sme pre krátkosť času ne-
testovali, ale predpokladáme podobné 
hodnoty ako pri modeli Superb iV.        

Špičkové asistenčné systémy, jazdné 
vlastnosti, spracovanie, konektivita, 
adaptívne svetlomety 
Pomalé nabíjanie

+

–

ŠKODA OCTAVIA combi iV

 Škoda Octavia combi iV



Volkswagen na pole elektromobility 
vstúpil už pred niekoľkými rokmi 

modelmi Volkswagen e-Up a uprave-
ným Volkswagen e-Golf. To však bola 
iba akási ochutnávka a oba boli v 
podstate iba upravenými spaľovacími 
verziami. O to viac sa očakávala nová 
generácia elektromobilov pod označe-
ním ID, postavená na úplne novej mo-
dulárnej platforme MEB, určenej práve 
pre elektromobily. Na tejto platforme 
sa má v najbližších rokoch predstaviť v 
rámci koncernu až 27 modelov. Okrem 
testovaného ID3 sa ešte v priebehu 
roku dočkáme modelov VW ID4, Škoda 
Enyaq iV alebo Cupra el-Born. Do uzá-
vierky ročenky sme zo spomínaných 
modelov stihli otestovať ID3 1.st Max, 
čo je uvádzacia verzia ID3 s plnou 
technologickou výbavou. 

Na lepšie pochopenie sa na 
chvíľu vráťme k platforme MEB. 
Hlavným cieľom jej vytvorenia 
bolo, pochopiteľne, zníženie 
výrobných nákladov vďaka mož-

nosti použiť rovnakú platformu pre 
rôzne modely vozidiel. Umožňuje zá-
stavbu viacerých typov batérií s rôznou 
kapacitou, konštrukciu vozidiel s pred-
ným, zadným pohonom alebo s náho-
nom na všetky štyri kolesá a umožňuje 
aj zástavbu viacerých typov AC a DC 
nabíjania. Túto variabilitu vidieť už aj 
na modeli ID3, ktorý môže mať podľa 
verzie batériu s kapacitou 48, 62 ale-
bo až 82 kWh. AC nabíjanie môže byť 
jednofázové s výkonom 7,2 kW alebo 
trojfázové s výkonom 11 kW, DC na-
bíjanie môže podporovať maximálny 
výkon 50, 100, 125 alebo 150 kW. To 
umožňuje vyhovieť najrôznejším požia-
davkám a prioritám zákazníkov. 

Ako prvá dorazila na trh stredná 
verzia modelu ID3, pri ktorej je takisto 
predpoklad, že bude aj najpredáva-

nejšia, pretože poskytuje vyvá-
ženú ponuku dojazdu, rýchlosti 
nabíjania a ceny. Vozidlo bolo vy-
bavené batériou s kapacitou 62 
kWh, z ktorej je využiteľných 58 

kWh. Elektromotor s výkonom 150 kW 
a krútiacim momentom 310 Nm pohá-
ňa zadnú nápravu. Batériu možno na-
bíjať pomocou vstavanej trojfázovej AC 
nabíjačky s výkonom 11 kW alebo po-
mocou DC nabíjania s výkonom až 100 
kW. V najvyššej sériovej výbave s touto 
batériou je k dispozícii DC nabíjanie s 
výkonom až 125 kW. 

Testovaná verzia ID3 1.st Max 
nás príjemne prekvapila veľmi boha-
tou technologickou výbavou. Vozidlo 
predznamenáva podobu elektromobi-
lov budúcnosti a výrobca sa to snaží 
deklarovať na každom kroku. Už pri pr-
vom pohľade na vozidlo vás upútajú fu-
turistické línie a čistá aerodynamická 
karoséria. Dojem umocňujú špeciálne 
disky kolies, ktoré slúžia na zníženie 
odporu. Interiér vozidla pokračuje v 
rovnakom duchu a hneď po usadnutí 
máte pocit voľnosti a priestoru. Je to 
dané predovšetkým tým, že všetky 
ovládacie prvky sú sústredené okolo 
volantu alebo pod displejom a stredo-

ELEKTROMOBILITA 2021ELEKTROMOBILITA 2021

VOLKSWAGEN
TESTY A RECENZIE:

160



vý panel nesie iba odkladacie priestory 
a držiak na bezdrôtové nabíjanie tele-
fónu. Celé ovládanie infotainmentu – a 
vlastne všetkého – je výhradne dotyko-
vé, okrem toho množstvo funkcií sa dá 
ovládať pomocou hlasu. Napriek tomu, 
že nie sme veľkí priaznivci dotykového 
ovládania, počas testovania sme stále 
viac prichádzali na to, že práve v ID3 
nám až tak veľmi neprekáža. Vozidlo 
má totiž pomerne veľkú mieru automa-
tizácie, a tak tu v podstate nie je veľa 
vecí, ktoré by ste počas jazdy potrebo-
vali ovládať. Zážitkom je už samotné 
usadnutie do auta. Nemusíte nič rie-
šiť, nič zapínať, jednoducho stlačíte 
brzdu, zaradíte rýchlosť a odchádzate. 
Dokonca aj trasu si môžete naplánovať 
vopred na vašom mobilnom telefóne a 
poslať si ju do navigácie vozidla. Vo 
výbave je inteligentná klimatizácia, 
ktorej stačí nastaviť teplotu a o všet-
ko ostatné sa už stará sama. Ak tre-
ba, odmrazí okno, zohreje vám nohy, 
zapne vyhrievanie sedadla, takže o 
nič sa nemusíte starať. Keby vám to 
nevyhovovalo, môžete sa prepnúť na 
klasické ovládanie klimatizácie, kde 
možno všetky parametre zvoliť ručne, 
prípadne zvoliť klasickú automatiku. K 
dispozícii je aj režim Air Care, ktorý má 
na starosti osvieženie vzduchu vo vo-
zidle. Je to výborná vec hlavne pri dlh-
ších cestách. Displej pred vodičom zo-
brazuje jednoduchý prístrojový panel, 
plne ho však zastúpi veľký prehľadový 
displej, ktorý premieta údaje priamo 
na sklo a má aj režim rozšírenej reality, 

kde pri nastavení navigácie zobrazuje 
navigačné symboly priamo na vozovku. 
Vo výbave sme mali aj vynikajúce mat-
rixové LED svetlá, ako ináč, s úplnou 
automatikou. Veľmi široká je aj ponu-
ka vyspelých asistenčných systémov, 
ktorým dominuje inteligentný adaptív-
ny tempomat s prediktívnou funkciou. 
Ten dokáže na základe dopravného 
značenia a údajov v databáze automa-
ticky udržiavať rýchlosť jazdy. Výborne 
pracovalo aj udržiavanie v jazdných 
pruhoch či sledovanie premávky za 
vozidlom. Vynikajúca pomôcka je tak-
zvané ID Light. Je to špeciálny svie-
tiaci pásik, umiestnený vpredu pod 
hranou predného skla, ktorý vodičovi 
animáciami ukazuje napríklad potre-

bu odbočenia, pri zadávaní hlasových 
príkazov zobrazuje moduláciu zvuku, v 
núdzových prípadoch červenou signa-
lizuje potrebu zásahu vodiča a počas 
nabíjania beží pod oknom zelený pás, 
ktorý indikuje, že nabíjanie je v činnos-
ti. Táto funkcia sa nám na vozidle veľ-
mi páčila.

Auto sme testovali v zimných pod-
mienkach pri teplotách do + 8 °C. Po 
najazdení viac ako 1000 km sa spotre-
ba ustálila na 18,9 kWh/100 km. Asi 
40 % ciest tvorila diaľnica. Počas testu 
sme dosiahli dojazd 370 km, v priazni-
vejších podmienkach je potenciál mi-
nimálne na 430 km. Jazdné vlastnosti 
sú veľmi dobré, kvalitný podvozok a 
vysoký krútiaci moment umožňujú 
veľmi dynamickú jazdu. V meste zasa 
vďaka zadnému náhonu oceníte malý 
polomer otáčania. Priestor pre posád-
ku aj na zadných sedadlách je viac než 
dostatočný, rodiny s deťmi ocenia aj 
priestranný kufor. V každom prípade 
budúcnosť v podaní ID3 vôbec nevy-
zerá zle.



Koncepcia pohonu, priestranná  
kabína, technologická výbava, 
možnosti nabíjania
Vysoká spotreba kúrenia

+

–

VW ID3 1.ST MAX 
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Výrobca Audi Honda Hyundai Mini Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Škoda Volkswagen

Model e-tron 55 quatro 
Sportback Honda e Advance Kona Electric+ (64) 

2019 Cooper SE Leaf 2 E+ 62 Corsa e e-2008 Taycan 4S Perf.batt.+ Zoe Z.E.50 (R135) CITIGO e iV ID.3 58

Kapacita batérie (kWh) 95(86,5) 35,5(28,5) 67,5(64) 32,6(28,9) 62 (56) 50 (47,5) 50 (47,5) 93,4 (83,7) 54,7(52) 36,8 (32,3) 62 (58)

Napätie batérie (V) 396 n/a 395 400 800 400

Poháňaná náprava 4x4 zadná predná predná predná predná predná 4x4 predná predná zadná

Výkon motora (kW) 265 (300) 113 150 135 160 100 100 420 100 61 150

Trvalý výkon motora 100 n/a n/a n/a n/a 360 n/a n/a n/a

Krútiaci moment (Nm) 561(664) 315 395 270 340 260 260 650 245 212 310

Nabíjanie DC typ konektora CCS CCS CCS CCS CHAdeMO CCS CCS CCS CCS (volit.) CCS CCS

Nabíjanie DC max. výkon 155 60 78 50 60 100 100 270 50 40 100

Nabíjanie AC typ konektora Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2

Nabíjanie AC výkon nabíjačky 11 (22) 6,6 7,2/11 11 6,6 7,4 (11) 11 11 22 7,2 11

Podpora 3f AC nabíjania 3f n/a 1f/3f 3f 1f 1f(3f) 3f 3f 3f ? 3f

Hmotnosť prázdna (kg) 2480 1455 1685 1365 1756 1455 1548 2220 1502 1160 1719

Max. rýchlosť (km/h) 200 145 167 150 157 150 150 250 140 130 160

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 5,7 8,3 7,6 7,3 7,3 8,1 9 4,0 9,5 12,3 7,0

Dojazd (km)/metodika 446 210-222 449/WLTP 185 385/WLTP 337 275 386-463 386 (WLTP) 225-274 WLTP 420

Spotreba podľa výrobcu (kWh/100km) 22,5 17,2-17,8 15,4 15,6 18,5 16,9 17,3 22-26,2 16,5-17,7 12,8 -12,9 13,8

Čas AC nabíjania  0-100% Schuko  
(1f 10A, 2,3kW) výkon (kW)/čas 2,3/44h 15m 2,3/16h 30m 2,3/32h 45m 2,3/15h 2,3/28h 45m 2,3/23h 15m 2,3/24h 30m 2,3/43h 2,3/34h 30m 2,3/16h 45m 2,3/29h 45m

Čas AC nabíjania  0-100%   
(1f 16A 11kW)  výkon (kW)/čas 3,7/27h 30m 3,7/10h 15m 3,7/20h 30m 3,7/9h 15m 3,7/18h 3,7/14h 30m 3,7/15h 15m 3,7/26h 45m 3,7/16h 10m 3,7/10h 30m 3,7/18h 30m

Čas AC nabíjania  0-100%   
(3f 16A 11kW)  výkon (kW)/čas 11/9h 15m 3,7/10h 15m x 11/6h 30m 11/3h 15m 3,7/18h x 11/14h 30m x 11/5h 15m 11/9h 11/6h 7,2/5h 30m x 11/6h 15m

Čas AC nabíjania  0-100%   
(3f 32A 22kW)  výkon (kW)/čas 22/4h 45m * 6,6/5h 45m x 11/6h 30m x 11/3h 15m x 6,6/10h 33m 11/7h 15m x 11/5h 15m x 11/9h 22/3h 7,2/5h 30m x 11/6h 15m x

x - obmedzenie palubnej nabíjačky * s voliteľnou 22kW 
nabíjačkou

hodnoty s príplatko-
vou 11kW nabíjačkou

hodnoty pre štandardnú 
7,4 kW nabíjačku

hodnoty s voliteľnou 
11kW nabíjačkou

TESTY

Spotreba v teste (kWh/100km) 22-28 14,5-17 14-18 14,9 16,5-17,8 17,2 18-22 21,6-24 14-17 9,8-12,2 18,9

Dojazd v teste (km) 280 - 345 208 470-520 150-230 250-380 200-335 180-240 430 410 250 370

Výkon AC nabíjania na  
11kW 3f nabíjačke (kW) 10,5 6,6 11 11 3,7 3,7 3,7 11 11 3,7 11

Výkon AC nabíjania na  
22kW 3f nabíjačke (kW) 10,5 6,6 11 11 6,3 7,4 11 11 22 7,2 11

Max. výkon DC nabíjania,  
nabíjačka 50 kW (kW) 50 49 49 49 49 50 50 50 50 39 50

Čas nabíjania  10-80% (min) 77 32 63 30 75 45 48 n/a 50 50 48

Max. výkon DC nabíjania UFC  
nabíjačka 350 kW (kW) 152 54 78 49 52 98 95 262 50 39 98

Čas nabíjania  10-80% (min) 24 29 43 30 68 32 29 24 50 50 34

TEST NEXTECH 10/2020 8/2020 10/2020 06/2020 10/2020 11/2020 12/2020 7/2020 05/2020 04/2020 11/2020

Cena modelu od (Eur s DPH) 88 530 34 990 39 890 32 950 43 930 31 090 31 790 88 000 34 500 19 990 41 560

Cena testovaného vozidla (Eur s DPH) 123 052 37 990 47 990 41458 46 400 35 260 37 270 140000 36 500 19 990 47 240

w

TESTY VOZIDIEL - ELEKTROMOBILY
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Výrobca Audi Honda Hyundai Mini Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Škoda Volkswagen

Model e-tron 55 quatro 
Sportback Honda e Advance Kona Electric+ (64) 

2019 Cooper SE Leaf 2 E+ 62 Corsa e e-2008 Taycan 4S Perf.batt.+ Zoe Z.E.50 (R135) CITIGO e iV ID.3 58

Kapacita batérie (kWh) 95(86,5) 35,5(28,5) 67,5(64) 32,6(28,9) 62 (56) 50 (47,5) 50 (47,5) 93,4 (83,7) 54,7(52) 36,8 (32,3) 62 (58)

Napätie batérie (V) 396 n/a 395 400 800 400

Poháňaná náprava 4x4 zadná predná predná predná predná predná 4x4 predná predná zadná

Výkon motora (kW) 265 (300) 113 150 135 160 100 100 420 100 61 150

Trvalý výkon motora 100 n/a n/a n/a n/a 360 n/a n/a n/a

Krútiaci moment (Nm) 561(664) 315 395 270 340 260 260 650 245 212 310

Nabíjanie DC typ konektora CCS CCS CCS CCS CHAdeMO CCS CCS CCS CCS (volit.) CCS CCS

Nabíjanie DC max. výkon 155 60 78 50 60 100 100 270 50 40 100

Nabíjanie AC typ konektora Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2

Nabíjanie AC výkon nabíjačky 11 (22) 6,6 7,2/11 11 6,6 7,4 (11) 11 11 22 7,2 11

Podpora 3f AC nabíjania 3f n/a 1f/3f 3f 1f 1f(3f) 3f 3f 3f ? 3f

Hmotnosť prázdna (kg) 2480 1455 1685 1365 1756 1455 1548 2220 1502 1160 1719

Max. rýchlosť (km/h) 200 145 167 150 157 150 150 250 140 130 160

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 5,7 8,3 7,6 7,3 7,3 8,1 9 4,0 9,5 12,3 7,0

Dojazd (km)/metodika 446 210-222 449/WLTP 185 385/WLTP 337 275 386-463 386 (WLTP) 225-274 WLTP 420

Spotreba podľa výrobcu (kWh/100km) 22,5 17,2-17,8 15,4 15,6 18,5 16,9 17,3 22-26,2 16,5-17,7 12,8 -12,9 13,8

Čas AC nabíjania  0-100% Schuko  
(1f 10A, 2,3kW) výkon (kW)/čas 2,3/44h 15m 2,3/16h 30m 2,3/32h 45m 2,3/15h 2,3/28h 45m 2,3/23h 15m 2,3/24h 30m 2,3/43h 2,3/34h 30m 2,3/16h 45m 2,3/29h 45m

Čas AC nabíjania  0-100%   
(1f 16A 11kW)  výkon (kW)/čas 3,7/27h 30m 3,7/10h 15m 3,7/20h 30m 3,7/9h 15m 3,7/18h 3,7/14h 30m 3,7/15h 15m 3,7/26h 45m 3,7/16h 10m 3,7/10h 30m 3,7/18h 30m

Čas AC nabíjania  0-100%   
(3f 16A 11kW)  výkon (kW)/čas 11/9h 15m 3,7/10h 15m x 11/6h 30m 11/3h 15m 3,7/18h x 11/14h 30m x 11/5h 15m 11/9h 11/6h 7,2/5h 30m x 11/6h 15m

Čas AC nabíjania  0-100%   
(3f 32A 22kW)  výkon (kW)/čas 22/4h 45m * 6,6/5h 45m x 11/6h 30m x 11/3h 15m x 6,6/10h 33m 11/7h 15m x 11/5h 15m x 11/9h 22/3h 7,2/5h 30m x 11/6h 15m x

x - obmedzenie palubnej nabíjačky * s voliteľnou 22kW 
nabíjačkou

hodnoty s príplatko-
vou 11kW nabíjačkou

hodnoty pre štandardnú 
7,4 kW nabíjačku

hodnoty s voliteľnou 
11kW nabíjačkou

TESTY

Spotreba v teste (kWh/100km) 22-28 14,5-17 14-18 14,9 16,5-17,8 17,2 18-22 21,6-24 14-17 9,8-12,2 18,9

Dojazd v teste (km) 280 - 345 208 470-520 150-230 250-380 200-335 180-240 430 410 250 370

Výkon AC nabíjania na  
11kW 3f nabíjačke (kW) 10,5 6,6 11 11 3,7 3,7 3,7 11 11 3,7 11

Výkon AC nabíjania na  
22kW 3f nabíjačke (kW) 10,5 6,6 11 11 6,3 7,4 11 11 22 7,2 11

Max. výkon DC nabíjania,  
nabíjačka 50 kW (kW) 50 49 49 49 49 50 50 50 50 39 50

Čas nabíjania  10-80% (min) 77 32 63 30 75 45 48 n/a 50 50 48

Max. výkon DC nabíjania UFC  
nabíjačka 350 kW (kW) 152 54 78 49 52 98 95 262 50 39 98

Čas nabíjania  10-80% (min) 24 29 43 30 68 32 29 24 50 50 34

TEST NEXTECH 10/2020 8/2020 10/2020 06/2020 10/2020 11/2020 12/2020 7/2020 05/2020 04/2020 11/2020

Cena modelu od (Eur s DPH) 88 530 34 990 39 890 32 950 43 930 31 090 31 790 88 000 34 500 19 990 41 560

Cena testovaného vozidla (Eur s DPH) 123 052 37 990 47 990 41458 46 400 35 260 37 270 140000 36 500 19 990 47 240

w
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Výrobca Audi BMW BMW BMW BMW DS Kia Kia Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Opel Peugeot

Model Q7 60 TFSIe S lIne 
Quattro 330e Xdrive X3 xDrive 30e X5 xDrive 45e 745 le xDrive DS7 E-Tense Ceed SW PHEV XCeed  PHEV A250e GLA250e E300de 4matic 

2020
GLE 350 de 

4Matic
GrandlandX 

Hybrid 4 3008 Hybrid4 300

Spaľovací motor zážihový 
šesťvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový 
štvorvalec

zážihový 
šesťvalec

zážihový 
šesťvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

vznetový 
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

Palivo benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín diesel nafta benzín benzín

Objem (cm³) 2967 1998 1998 2998 2998 1598 1580 1580 1 332 1 332 1950 1950 1598 1598

Výkon (kW/ pri ot/min) 250/5200 135/ 
5500-6500

135/ 
5000-6500

210/ 
5000-6500

210/ 
5000-6500 147/6000 77/5700 77/5700 118/5500 118/5500 143/3800 143/3800 147/6000 147/6000

Krútiaci moment (Nm) 450 290/1350-
4250 300 450/1500-

3500
450/1500-

3500 300/3000 147/4000 147/4000 250/1620 250/1620 400/1600-
2800 400/1600 300/3000 300/3000

Prevodovka 8.st- A 8 Steptronic 8st A 8AT 8AT e-EAT8 6st. A 6st. A 8st A 8st A 9G Tronic 9st A e-EAT8 e-EAT8

Výkon elektromotora (kW) 94 66 80 83 83 81+83 44 44 75 75 90 100 81+83 81+83

Krútiaci moment elektromotora  (Nm) 350 250 265 265 265 320+166 170 170 300 300 440 440 320+166 320+166

Systémový výkon (kW) 335 185/215 215 290 290 220 104 104 160 160 225 235 221 220

Systémový krútiaci moment (Nm) 700 420 420 600 600 520 265 265 450 450 700 700 520 520

Objem palivovej nádrže (l) 75 41 46 69 46 43 37 37 60 65 43 43

Kapacita batérie (kWh) 17,3 12(10,8) 12(10,8) 24(21,6) 12(10,8) 13,2 8,9 8,9 15,6 15,6 13,5 31 13,2 13,2 (11,8)

Napätie batérie (V) - 360 360

Poháňaná náprava 4x4 xDrive 4x4 xDrive xDrive 4x4 predná predná predná predná zadná 4x4 4x4 4x4

Nabíjanie DC typ konektora - - - - - - - CCS CCS CCS - -

Nabíjanie DC max. výkon (kW) - - - - - - - 24 24 60 - -

Nabíjanie AC typ konektora Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2

Nabíjanie AC výkon nabíjačky (kW) 7,4 3,6 3,7 3,6 3,6 6,6 3,3 3,3 7,4 7,4 7,4 7,4 3,6 7,4

Podpora 3f AC nabíjania 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 2f 2f 2f 2f 1f 1f

Hmotnosť pohotovostná max. (kg) 2500 1815 1845 2510 2085 1840 1519-1596 1519-1596 1680 1775 2600 2655 1840 1840

Max. rýchlosť (km/h) 240/140 230/140 210/135 235 250/140 240/135 155-188 155-188 235/140 220/140 250 210/160 235 235

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 5,7 5,9 6,2 5,6 6,7 5,9 10,8 11 6,6 7,1 5,9 6,8 6,1 5,9

Spotreba podľa výrobcu 
(l/100km)

3,2-3,9/ 
21,9-22,9 1,3-1,9 1,8-2,4 1,2-1,7 2,3-2,8 1,2-1,5 1,4 1,4 1,5-1,4 1,8-1,6 0,5-6,8 1,2-1,5 1,2-1,5

Elektr. dojazd podľa výrobcu WLTP (km) 40 51-60 41-52 77-88 45-50 59 48-59 48-59 60-68 53-61 54 90-99 59 58-59

TESTY

Spotreba v teste na prvých 100 km 
(l/100km) 4,5 5,4 3,6 5,2 5,2 2,5 2,2 2,3 1,4 1,4 2,8 1,4 2,5 2,5

Spotreba v hybridnom  
režime (l/100km) 7,4 6,5 8,5 6,5-8 6,5-8 4,5-5,5 5 5,3 3,5 3,5 6,4 7,5 5,6-6,1 5,6-6,1

Celková spotreba  
kombinovaná (l/100km) 6,3 7,4 4,6-6,1 7 7 3,6 3,5 3,7 4,5 4,5 4,9 3,1 4,6 4,6

Elektrický dojazd v teste (km) 35-50 63 35-42 65-76 65-76 45-62 45-59 45-55 62 62 38 - 49 89 -100 55 32

Výkon AC nabíjania na 11kW 3f 
nabíjačke (kW) 7,4 3,7 3,6 3,7 3,7 6,9 3,3 3,3 9,4 9,4 7,4 9,4 6,9 6,9

Max. výkon DC nabíjania,  
nabíjačka 150 kW (kW) - - - - - - - - 24 24 - 60 - -

Čas nabíjania  10-80% (min) - - - - - - - - 20 20 - 20 - -

TEST NEXTECH 10/2020 12/2020 11/2020 05/2020 03/2020 09/2020 8/2020 10/2020 05/2020 12/2020 12/2020 06/2020 9/2020 05/2020

Cena modelu  (Eur s DPH) 74 860 50 200 57 800 77 600 114 950 45 990 31 490 33 000 33 430 40 050 56 500 64 405 33 990 37 990

Cena testovaného vozidla (Eur s DPH) 108 390 77 985 80 585 107 700 157 311 60 740 34 890 36 300 50 262 57 762 87 888 104 598 52 470 47 990

TESTY VOZIDIEL -  PLUG-IN HYBRIDY
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Výrobca Audi BMW BMW BMW BMW DS Kia Kia Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz Opel Peugeot

Model Q7 60 TFSIe S lIne 
Quattro 330e Xdrive X3 xDrive 30e X5 xDrive 45e 745 le xDrive DS7 E-Tense Ceed SW PHEV XCeed  PHEV A250e GLA250e E300de 4matic 

2020
GLE 350 de 

4Matic
GrandlandX 

Hybrid 4 3008 Hybrid4 300

Spaľovací motor zážihový 
šesťvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový 
štvorvalec

zážihový 
šesťvalec

zážihový 
šesťvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

vznetový 
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

Palivo benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín benzín diesel nafta benzín benzín

Objem (cm³) 2967 1998 1998 2998 2998 1598 1580 1580 1 332 1 332 1950 1950 1598 1598

Výkon (kW/ pri ot/min) 250/5200 135/ 
5500-6500

135/ 
5000-6500

210/ 
5000-6500

210/ 
5000-6500 147/6000 77/5700 77/5700 118/5500 118/5500 143/3800 143/3800 147/6000 147/6000

Krútiaci moment (Nm) 450 290/1350-
4250 300 450/1500-

3500
450/1500-

3500 300/3000 147/4000 147/4000 250/1620 250/1620 400/1600-
2800 400/1600 300/3000 300/3000

Prevodovka 8.st- A 8 Steptronic 8st A 8AT 8AT e-EAT8 6st. A 6st. A 8st A 8st A 9G Tronic 9st A e-EAT8 e-EAT8

Výkon elektromotora (kW) 94 66 80 83 83 81+83 44 44 75 75 90 100 81+83 81+83

Krútiaci moment elektromotora  (Nm) 350 250 265 265 265 320+166 170 170 300 300 440 440 320+166 320+166

Systémový výkon (kW) 335 185/215 215 290 290 220 104 104 160 160 225 235 221 220

Systémový krútiaci moment (Nm) 700 420 420 600 600 520 265 265 450 450 700 700 520 520

Objem palivovej nádrže (l) 75 41 46 69 46 43 37 37 60 65 43 43

Kapacita batérie (kWh) 17,3 12(10,8) 12(10,8) 24(21,6) 12(10,8) 13,2 8,9 8,9 15,6 15,6 13,5 31 13,2 13,2 (11,8)

Napätie batérie (V) - 360 360

Poháňaná náprava 4x4 xDrive 4x4 xDrive xDrive 4x4 predná predná predná predná zadná 4x4 4x4 4x4

Nabíjanie DC typ konektora - - - - - - - CCS CCS CCS - -

Nabíjanie DC max. výkon (kW) - - - - - - - 24 24 60 - -

Nabíjanie AC typ konektora Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2

Nabíjanie AC výkon nabíjačky (kW) 7,4 3,6 3,7 3,6 3,6 6,6 3,3 3,3 7,4 7,4 7,4 7,4 3,6 7,4

Podpora 3f AC nabíjania 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 1f 2f 2f 2f 2f 1f 1f

Hmotnosť pohotovostná max. (kg) 2500 1815 1845 2510 2085 1840 1519-1596 1519-1596 1680 1775 2600 2655 1840 1840

Max. rýchlosť (km/h) 240/140 230/140 210/135 235 250/140 240/135 155-188 155-188 235/140 220/140 250 210/160 235 235

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 5,7 5,9 6,2 5,6 6,7 5,9 10,8 11 6,6 7,1 5,9 6,8 6,1 5,9

Spotreba podľa výrobcu 
(l/100km)

3,2-3,9/ 
21,9-22,9 1,3-1,9 1,8-2,4 1,2-1,7 2,3-2,8 1,2-1,5 1,4 1,4 1,5-1,4 1,8-1,6 0,5-6,8 1,2-1,5 1,2-1,5

Elektr. dojazd podľa výrobcu WLTP (km) 40 51-60 41-52 77-88 45-50 59 48-59 48-59 60-68 53-61 54 90-99 59 58-59

TESTY

Spotreba v teste na prvých 100 km 
(l/100km) 4,5 5,4 3,6 5,2 5,2 2,5 2,2 2,3 1,4 1,4 2,8 1,4 2,5 2,5

Spotreba v hybridnom  
režime (l/100km) 7,4 6,5 8,5 6,5-8 6,5-8 4,5-5,5 5 5,3 3,5 3,5 6,4 7,5 5,6-6,1 5,6-6,1

Celková spotreba  
kombinovaná (l/100km) 6,3 7,4 4,6-6,1 7 7 3,6 3,5 3,7 4,5 4,5 4,9 3,1 4,6 4,6

Elektrický dojazd v teste (km) 35-50 63 35-42 65-76 65-76 45-62 45-59 45-55 62 62 38 - 49 89 -100 55 32

Výkon AC nabíjania na 11kW 3f 
nabíjačke (kW) 7,4 3,7 3,6 3,7 3,7 6,9 3,3 3,3 9,4 9,4 7,4 9,4 6,9 6,9

Max. výkon DC nabíjania,  
nabíjačka 150 kW (kW) - - - - - - - - 24 24 - 60 - -

Čas nabíjania  10-80% (min) - - - - - - - - 20 20 - 20 - -

TEST NEXTECH 10/2020 12/2020 11/2020 05/2020 03/2020 09/2020 8/2020 10/2020 05/2020 12/2020 12/2020 06/2020 9/2020 05/2020

Cena modelu  (Eur s DPH) 74 860 50 200 57 800 77 600 114 950 45 990 31 490 33 000 33 430 40 050 56 500 64 405 33 990 37 990

Cena testovaného vozidla (Eur s DPH) 108 390 77 985 80 585 107 700 157 311 60 740 34 890 36 300 50 262 57 762 87 888 104 598 52 470 47 990

TESTY VOZIDIEL -  PLUG-IN HYBRIDY
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Výrobca Peugeot Renault Renault Škoda Škoda Škoda 

Model 508 SW Hybrid Captur E-TECH Megane E-TECH Superb combi iV Octavia combi iV Octavia combi RS iV

Spaľovací motor zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

zážihový  
štvorvalec

Palivo benzín benzín benzín benzín benzín benzín

Objem (cm³) 1598 1598 1598 1395 1395 1395

Výkon (kW/ pri ot/min) 133/6000 67/5600 67/5600 115/ 
5000-6000

110/ 
5000-6000

110/ 
5000-6000

Krútiaci moment (Nm) 300/3000 144/3200 144/3200 250/ 
1550-3500

250/ 
1550-3500

250/ 
1550-3500

Prevodovka e-EAT8 E-TECH  
multim.

E-TECH  
multim. 6.st. DSG 6.st. DSG 6.st. DSG

Výkon elektromotora (kW) 81 51 51 85 85 85

Krútiaci moment elektromotora  (Nm) 320 205 205 330 330 330

Systémový výkon (kW) 165 117 117 160 150 180

Systémový krútiaci moment (Nm) 360 349 349 400 350 400

Objem palivovej nádrže (l) 43 39 39 50 50 50

Kapacita batérie (kWh) 13,2 (11,8) 9,8 9,8 13(10,4) 13(10,4) 13(10,4)

Napätie batérie (V)

Poháňaná náprava predná predná predná predná predná predná

Nabíjanie DC typ konektora - - - - - -

Nabíjanie DC max. výkon (kW) - - - - - -

Nabíjanie AC typ konektora Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2 Typ2

Nabíjanie AC výkon nabíjačky (kW) 7,5 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

Podpora 3f AC nabíjania 1f 1f 1f 1f 1f 1f

Hmotnosť pohotovostná max. (kg) 1864 1550 1678

Max. rýchlosť (km/h) 250/135 135/173 135/183 140/223 140/220 140/225

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 8,1 10,1 9,8 8,1 7,7 7,3

Spotreba podľa výrobcu (l/100km) 1,3-1,5 1,4 1,4 1,0-1,9 1,8-1,5 0,8-1,6

Elektr. dojazd podľa výrobcu WLTP (km) 49-54 50-65 50-65 45-62 55-79 52-73

TESTY

Spotreba v teste na prvých 100 km 
(l/100km) 3,8 2,8 n/a 1,1 n/a n/a

Spotreba v hybridnom  
režime (l/100km) 4,2 4,9-5,8 n/a 5,2-6,7 n/a n/a

Celková spotreba kombinovaná 
(l/100km) 6,6 4,2 n/a 4,3 n/a n/a

Elektrický dojazd v teste (km) 32 38 n/a 61 n/a n/a

Výkon AC nabíjania na 11kW 3f 
nabíjačke (kW) 6,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

Max. výkon DC nabíjania,  
nabíjačka 150 kW (kW) - - - - - -

Čas nabíjania  10-80% (min) - - - - - -

TEST NEXTECH 12/2020 11/2020 09/2020 07/2020 09/2020 09/2020

Cena modelu  (Eur s DPH) 42 290 28 000 30 050 37 210 32 710 38 660

Cena testovaného vozidla (Eur s DPH) 56 360 31 110 42 933

TESTY VOZIDIEL -  PLUG-IN HYBRIDY
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