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G R E E N D E A L N A Č T Y Ř E C H KO L E C H Z P O H L E D U R E T R O P R OJ E K TA N TA
IDEOLOGIE „ZELENÉHO NÁBOŽENSTVÍ“
S Celý civilizovaný svět podléhá v poslední době nové ideologii, kterou lze
nazvat zelené náboženství. A zvláště pak Evropská unie, která snad z nedostatku jiné víry se staví do popředí tohoto proudu. Náboženství se svou
ideologií, se svými vůdci, kteří toto náboženství přijali ze zištných důvodů,
fanatiky i umírněnými nositeli a zástupem více či méně věřících v tuto víru.
Zároveň také odpůrců či osob, které vyznávají jiná náboženství nebo kterým
je ten zelený úděl fuk, protože náboženství a podobných politických ideologií se již v dějinách civilizace vystřídalo již mnoho. Myslím si, že můj věk
a určité technické myšlení mě zavazuje k tomu, pokud mám věřit, že se jedná
o správnou věc, tak si musím celou problematiku vyjasnit a provést si vlastní
audit informací, abych si dokázal přesně definovat po celé problematice svůj
přístup. Ať jako technik, na kterého při návrhu staveb některé důsledky tohoto
náboženství dopadají, tak i jako normální občan České republiky.
Asi v současné době nejvíce rezonuje společností tzv. zelená elektromobilita, která je v současné době politickými špičkami Evropy deklarována jako
jediná možná cesta k přežití lidstva. Je zajímavé, že kdejaký stavební projekt
prochází veřejnou diskuzí ohledně vlivu na životní prostředí, každý dotčený
občan se může k dané problematice vyjádřit, může podat námitky, může zavolat, může se soudit. Ale v tomto případě…? Bohužel toto proběhlo dle mého
mínění formou diktátu. Ale co když je to pravda?
Proto jsem se rozhodl, že si sám pro sebe provedu určitý audit dostupných informací ohledně problematiky elektromobility a jejího dopadu na mě, na můj zbývající život, na životní prostředí na sociální dopady společnosti a na její kapsu.
Co mě čeká, pokud si pořídím elektromobil
Pokud uvádím elektromobil, tak tím myslím opravdu plnohodnotný elektromobil bez doplňujícího spalovacího motoru. Nemyslím tím hybrid využívající
doplňkové elektromotory využívající zbytkovou energii z provozu spalovacího
motoru a ukládanou do relativně velké baterie. Ani Plug-in hybrid mající možnost jezdit omezenou dobu danou kapacitou baterie pouze na elektromotor
s možností dobíjení bez funkce spalovacího motoru doma ze zásuvky. Ale
skutečně elektromobil pohybující se vždy na elektromotor bez jakéhokoli použití spalovacího motoru. Ani na stlačený zemní plyn.
V tomto případě mám do budoucna dvě, pokud vím, reálné možnosti, kterých
se mohu dožít. Buď pomocí pohonu na vodíkový pohon, kde se vodík mění na
elektrickou energii, která přes baterii pohání elektromotor automobilu. Anebo
pomocí elektromotoru s baterií, která se dobijí z externí nabíječky (Wall-boxu) z veřejné sítě, či lokálního zdroje elektrické energie.
Elektromobilita na vodíkový pohon
Asi začnu elektromobily na vodíkový pohon, protože tato varianta bude jednodušší, ačkoli se jí ani za mého aktivního motoristického života v širším rozšíření bohužel nedožiji. Ne, že bych chtěl zítra vrátit řidičský průkaz nebo tato
technologie nebyla na dostatečné technické a technologické úrovni, ale chybí jí hybný ekonomický lídr. Zatímco klasické bateriové elektromobily jsou
preferovány stávajícími energetickými giganty, kteří v tomto směru elektromobility vidí další přínos pro můj obor podnikání a potenciálně vyšší zisky,
v případě výroby a distribuce vodíku se takový lídr nenašel.
V současné době je na trhu uváděn vodík jako „odpad“ z výroby jiných produktů chemického průmyslu. Proto jeho cena je relativně nízká a je při dopadu stejné skupiny vozů srovnatelná s dosud používanými kapalnými palivy.
V případě cílené výroby kapalného vodíku jeho cena vzroste, protože na jeho
výrobu bude třeba investovat do nové technologie a výroba samostatného vodíku bude i energeticky náročná.
Dalším problémem bude zajistit dostatečnou distribuční síť pro vozidla na vodíkový pohon. V současné době z hlediska zajištění nutné bezpečnosti při manipulaci s vodíkem jsou investiční náklady na výstavbu jedné čerpací stanice
pro vozidla na vodíkový pohon asi pětkrát vyšší než pro výstavbu standardních čerpacích stanic na kapalná paliva. Proto stávající síť čerpacích stanic na
stlačený vodík je velmi omezená. Dle dostupných informací je v celé Evropě
pouze 150 čerpacích stanic na vodík. V České republice ani jedna. První vlaštovka se údajně připravuje na příští rok v Praze, v dalších letech ještě po jedné
v Brně a Ostravě. Dále bude třeba zajistit rozvoz tohoto kapalného plynu do
čerpacích stanic.
I když dle motoristických magazínů se dojezd vozů na vodíkový pohon na
jedno načerpání blíží 900 km, v reálném provozu asi bude nutné počítat pouze
s lokálním provozem v blízkosti právě těchto čerpacích stanic. Jinak bych musel v nákladech na provoz počítat i dlouhý odtah k nejbližší vodíkové čerpací
stanici. Pokud bych se přeci jenom chtěl stát pionýrem provozu elektromobilu
na vodíkový pohon a tento vůz si pořídil, měl bych na výběr ze dvou značek,
které na evropském trhu mají své výrobky, Hyundai a Toyota. V případě, že
bych dal přednost Toyotě Mirai, která v Evropě nabízí velmi slušně vybavený
jeden typ vozidla, musel bych si připravit v bankovním ústavu částku cca dva
miliony korun českých, z čehož cca jeden a půl milionu je částka na vlastní
motorizaci vozu s vodíkovým pohonem a zbytek na vlastní vozidlo včetně
karoserie, kol, vybavení a podobně. Cena Hyundai NEXO je přibližně srovnatelná. Problém v České republice asi bude s kvalitou servisu vodíkového
pohonu, protože s ohledem na výjimečnost tohoto typu vozidla zde bude nutno případné opravy vlastního pohonu provádět ve specializovaných místech
mimo Českou republiku. Ale takto daleko jsem ve svém zjišťování nedošel.
Dle veřejně dostupných informací se zatím v České republice prodalo jedno
vozidlo na vodíkový pohon.
Dalším možným problémem při ostatním provozování elektromobilu s vodíkovou nádrží bude i parkování v uzavřených garážích, přestože teoreticky tato
vozidla potenciálně splňují normy alternativních pohonů vozidel z hlediska
bezpečnosti. Nádrž na vysoce explozivní a hořlavý plyn (tři vysokotlaké nádrže na celkový objem zkapalněného plynu cca 6 litrů). Vyrovnávací elektrická baterie odpovídající kapacitě 2 kWh. Proto lze očekávat, že české právní
bezpečnostní předpisy v případě vozidla v hromadných garážích budou mít
s těmito pohony problém, ale asi menší než u bateriových vozů s nabíjením
přímo v podzemních parkovištích.
Elektromobilita využívající elektrickou energii ze sítě
Tento systém pohonu vozidel na elektrický pohon je v současné době veřejností velmi diskutován. Ať už laiky, odborníky v oboru (ať opravdovými nebo
samozvanými), politiky a sdělovacími prostředky. Je jasné, že v této oblasti
technický vývoj a poptávka veřejnosti zaostává za velikášskými prohlášeními
politiků a celkově lze říci, že každého z nás se tento problém dotkne. Ať již si
tento elektromobil pořídíme či nikoli. A už vůbec ne v pozitivních dopadech,
jež se nám politici snaží podsunout.

Kolik vlastně potřebujeme energie na pohon osobního automobilu
V současné době je vnímán jako jeden z hlavních nedostatků automobilů
jejich dojezd na jedno nabití. Proto se výrobci elektromobilů předhánějí ve
svých prodejních letácích, který výrobek má větší dojezd. To, že tyto hodnoty
mohou být velmi klamavé, se většina motoristů již přesvědčila u spalovacích
motorů, protože udávané hodnoty spotřeby u všech výrobců jsou vždy nižší
než reálná spotřeba. Proto je nutné si uvědomit, co má na spotřebu jakéhokoli
automobilu vliv. Je to jeho velikost a hlavně hmotnost, tvar karoserií a čelní odpor, členitost trati (výškové převýšení a zatáčky, před kterými se musí
brzdit), rychlost a teplota venkovního vzduchu a také použití dalších funkcí
automobilu (světla, klimatizace).
Jak je vidět, faktorů, které určují spotřebu energie na naši jízdu automobilem
je mnoho. Některé můžeme ovlivnit, jiné nikoli. Spotřeba pohonných hmot
(energie) se většinou udává v hodnotách l/100 km při použití určitého paliva,
v případě elektromobilů kWh/100 km (či obdobné jednotky).
Poznámka:
Osobně již více jak 13 let jezdím autem s hybridním pohonem. U předchozího
modelu automobilu bylo možno kromě rychlosti vozu odečítat i výkon motoru pro dosažení určité rychlosti. V konkrétním případě pokud jsem jel podle
předpisů na dálnici D1 tímto vozem o hmotnosti 2,5 tuny při použití všech
standardních funkcí, byl průměrný výkon soustrojí pohánějící vozidlo cca
40 kW. Při cestě z Prahy do Brna a zpět, která mi trvala (i s pojezdem 16 km
v městech) cca 5 hodin celkem asi 200 kWh při celkově najeté vzdálenosti cca
430 km. Pokud bych tuto hodnotu vynásobil koeﬁcientem cca 1,1 zohledňující
ztráty motoru (především vznikající teplo, protože při použití elektromobilu
dostal spotřebu elektrické energie na pohon vozidla). Pokud bych tuto hodnotu dále „zatížil“ koeﬁcientem 1,2, který by zohledňoval ztráty energie na nabíjení a vybíjení baterie vč. ztrát Wall-boxu při nabíjení, dostáváme přibližně
hodnotu celkové spotřeby elektrické energie, kterou zaplatíme u dobíjecí stanice. Potom už stačí vynásobit měrnou cenou elektrické energie a dostaneme
se na přímé náklady pro náš výlet.
Na konečném účtu záleží, jaký tarif za spotřebu elektrické energie používáme
a zda můžeme použít snížené tarify pro čas nabíjení. Pokud budu používat
veřejnou nabíjecí stanici o možnosti dobíjecí kapacity 12 – 15 kW, kde je pravděpodobně tarif 6 Kč/kWh, v případě Wall-boxu s dobíjecím výkonem 130
kW, bude dle současných ceníků cena až 20 Kč/kWh. Pokud tato čísla přenesu
ne konkrétní výlet do Brna, dostáváme následující kalkulaci:
• Spalovací motor benzín
450 km × spotřeba 9,5 l/100 km × 35 Kč/litr ……….. 1.496 Kč
• Elektromobil s pomalým dobíjením
450 km × 0,4 kWh/km × 6 Kč/kWh × 1,1 × 1,2 ……….. 1.426 Kč
(nutnost pravděpodobně v noci v Brně přespat)
• Elektromobil s velmi rychlým dobíjením
450 km × 0,4 KWh/km × 20 Kč/kWh × 1,1 × 1,2 ……….. 4.752 Kč
(nutnost počítat s přestávkou na cestě cca 1,5 hodiny na dobití)
Poznámka:
Německý automobilclub ADAC počítá průměrnou spotřebu elektromobilu
0,2 kWh/km, avšak toto platí pro malá vozidla s kombinovanou spotřebou
orientovanou především na města. V současné době však s ohledem na poptávku ekonomicky silnějších vrstev společnosti se soustředí automobilky
především na výrobu SUV, ze kterých mají větší zisk. Tyto vozy s ohledem na
větší hmotnost mají i větší spotřebu a používají se na delší „rychlé“ cesty.
Proto jejich měrná spotřeba odpovídá spíše hodnotě 0,4 kWh/km.
Jak je vidět z předchozí kalkulace, cenová výhodnost využívání elektromobilu
je dána cenou elektrické energie a nabíjecího zařízení. Pokud budu mít vlastní
nabíjecí stanici a budu využívat sníženou sazbu na odběr elektrické energie
cca 2,4 Kč/kWh, bude náklad na provoz o cca 60 % nižší v případě dobíjení
elektromobilu a vlastních fotovoltaických článků ještě nižší. Ale v současné
době je většina z nás odkázaná na veřejné dobíjecí stanice.
I když do reálných nákladů na provoz elektromobilů je nutno dále započítat
náklady na běžný servis zařízení, které pro benzínové motory mohou být vyšší o provádění pravidelného servisu, který je o servis převodovky a spalovacího motoru složitější a o náklady na filtry oleje a jeho výměnu vyšší, pravděpodobně celkových nákladů na standardní automobil se spalovacím motorem
nedosáhne.
Možnost dobíjení autobaterií
Užitná hodnota klasického bateriového elektromobilu je dána pro většinu uživatelů jejich dojezdem na prvotní nabití před cestou, rychlostí a cenou dobíjení
během cesty a možností dobíjení elektromobilů v klidovém stavu, kdy uživatel
jej nepotřebuje. Tato definice je jednoznačně definována následujícími body:
kapacitou baterie daného elektromobilu a možností dobíjení baterie během
cesty, cenou a rychlostí dobíjení, protože čas, který strávíme neplodně na dobíjecí stanici, je nutno započítat do našich nákladů.
Dojezd elektromobilů je dán faktory, které jsem již uvedl v předchozím odstavci při porovnání nákladů na jízdu mezi autem se spalovacím motorem
a elektromobilem, dále způsobem jízdy, kapacitou autobaterií a velikostí
(hmotností) vozidla. Je totiž jasné, že spotřeba energie je právě na tomto faktoru velmi závislá.
Co se týká kapacity baterií a možnostmi stávajícího fyzikálního principu ukládání elektrické energie do lithiových článků, má své technické možnosti dané
procesem nabíjení a vybíjení baterií sestavených z těchto článků. Většinou
platí výměra: čím větší kapacita baterie, tím větší počet článků, tím větší jejich
hmotnost. Dále na kapacitu autobaterií, které mají stanovený dojezd automobilu na jedno nabití, určuje způsob nabíjení, provozování automobilu a baterie
(na jakou kapacitu je baterie nabíjena a vybíjena než je znovu napojena na
zdroj elektrické energie), teplota okolí při nabíjení i při reálném provozu, stáří
baterie a počet nabíjecích a vybíjecích cyklů, které má daná baterie za sebou.
Nelze tedy předpokládat, že kapacita stávajících baterií určující dojezd vozidel
bude stejná při nákupu vozidla po 13 letech (průměrné stáří vozidel v České
republice). Každý uživatel mobilních telefonů může zkušenost potvrdit.
Většinou lze předpokládat, že dojezd průměrného elektromobilu třídy Škoda
Octavia bude po pěti letech mít dojezd 250 km i při velmi šetrné jízdě a potom bude muset baterii dobít. I když zvolí řidič ten nejdražší a nejvýkonnější
nabíjecí stojan, lze očekávat, že doba nabíjení bude minimálně hodinu. Dejme
tomu, že při plánované přestávce tuto dobu řidič využije k tomu, aby si odpočinul, najedl se, nakoupil… Ale musí vždy počítat s tím, že by měl mít nabíjecí
stojan pod kontrolou. Jednak z důvodu bezpečnosti, jednak aby si někdo jeho

nabíjecí kabel nepoužil pro nabíjení vlastního vozidla. Nicméně co se stane,
když řidič přijede k nabíjecímu stojanu a ten bude obsazen a za ním budou ve
frontě další řidiči. Nebo se stane, že stojan bude v plánované údržbě či bude
poškozen tak, že jej nebudu moci používat. Potom zbývá jenom odtah nebo
pomoc nabízených dieselových agregátů, které mají daleko větší emise škodlivých látek než homologovaný moderní automobil se spalovacím motorem.
Při počtu stojanů na dobíjení elektromobilů je nutno si uvědomit zásadní odlišnost od klasických čerpacích stanic na kapalná paliva. Zatímco na jednu
podzemní nádrž s kapalným palivem může být teoreticky napojeno několik
stáčecích míst, které mohou být použity k okamžitému čerpání paliva, v případě dobíjecích stanic je nutná kapacita nabíjecích stojanů dána napájecím kabelem, který je k nabíjecímu stanovišti přiveden a jeho jištěním. A že potřebná
kapacita připojovacího kabelu pro rychlonabíjecí stanice musí být značná, vypovídá orientační srovnání, že pro 2 v současné době nejvýkonnější nabíječky
odpovídající elektrickému výkonu nabíjení mají stejný potřebný příkon jako
moderním nákupním velikosti prodejen LIDL o ploše 1 400 m2.
Pokud již přijedu domů bez nutnosti dobíjení cestou, stále nemáte z hlediska
dobíjení baterie vyhráno. Když nemáte vlastní rodinný domek, jehož příkon
byl původně dimenzován na vytápění přímotopy, můžete mít zase problém.
V případě, že bydlíte v klasickém vícepodlažním bytovém domě, byť který byl
postaven před nedávnem, budete mít asi další problém, protože elektrické připojení s tím, že se v něm budou dobíjet elektromobily, jaksi nepočítalo. V závislosti na tom, zda máte sporák či troubu na zemní plyn nebo na elektrickou
energii, máte připojení bytu jištěno na 32A resp. 64A, což odpovídá přibližně
celkovému napojení všech spotřebičů o příkonu 12 kW, resp. 24 kW. Pokud
byste použili tento disponibilní příkon na dobíjení svého elektromobilu, nemůžete vařit, svítit, prát, dobít mobil, pracovat na počítači, nebude fungovat
lednička ani mrazák.
Dalším problémem může být fakt, že možná bydlíte v 5. patře, auto máte
na ulici, v lepším případě na parkovacím stání v suterénu. V případě, že se
společenství vlastníků domluví na možnosti, že bude možnost propojení příslušných parkovacích stání s příslušným bytem s odděleným měřením spotřeby elektrické energie včetně optimálního rozložení reálné spotřeby tepla
a nabíjecího Wall-boxu, ještě nemáte vyhráno. Musíme si uvědomit, že při
dimenzování připojení jednotlivých bytových objektů na rozvodnou síť distributora elektrické energie počítá s určitou (a ne malou) současností využívání
jednotlivých bytových jednotek a i bytů v jednotlivých bytových domech. To
znamená, že předpokládaný disponibilní průměrný příkon pro jednotlivé byty
může být i poloviční. V případě, že budou všichni obyvatelé doma a budou
využívat své domovy v plném rozsahu (např. vánoční svátky), kapacita připojení patrně neumožní jakkoli elektromobily dobíjet bez zvýšení kapacity
elektrického napojení k síti. Jedná se o celé bloky domů, ulice, čtvrti… Dalším
potencionálním nebezpečím pro každého vlastníka připojení nabíjecí stanice
ve volných parkovacích stáních je to, že jeho elektrické připojení bude využívat někdo jiný.
V případě, že stojíte na ulici, byť v modré rezidentské zóně, vám ani nezbyde
nic jiného než se modlit, aby před Vaším domem bylo volné parkovací místo,
abych si mohl natáhnout ze svého bytu příslušný kabel. Musím ho natáhnout
z okna po fasádě přes okna sousedů pode mnou a přes předzahrádku a chodník k mému zaparkovaného elektromobilu. Pak mi zbývá si ještě ustlat v autě,
abych si mohl moje připojení ohlídat. Pokud by si chtělo určité společenství
vlastníku přeci jenom vybudovat na vlastním pozemku nabíjecí vícestojanovou stanici, asi by jim dřív elektromobily při dnešní rychlosti získání stavebního povolení zrezivěly. V pohraničí zase bude problém najít volný veřejný wall-box, protože dle zkušenosti s kapalnými pohonnými motory budou Němci
z příhraničí využívat nižší cenu elektrické energie v Česku.
Česká legislativa se k tomuto problému postavila na základě tlaku Evropské
unie hrdě čelem z pozice chytré horákyně právní vyhláškou č. 266/2021 Sb.,
kde je uvedeno s několikastránkovým odvoláním na výnosy Evropské unie,
že pro nově navrhované a schvalované bytové domy musí mít každé parkovací místo připravený rozvod elektrické energie pro možnost umístění nabíjení
baterií elektromobilů. V rámci administrativních budov každé páté. Nikde
v této vyhlášce není uvedeno, jakým způsobem se měření spotřeby elektrické
energie na dobíjecí místo bude měřit a hlavně kapacita připojení. Proto v nově
navrhovaných objektech se z bezpečnostních důvodů (viz. následující kapitoly)
připravuje jednotkové připojení o přípojném příkonu cca 3 kW. S ohledem na
dříve uvedené doby při použití této připojené hodnoty je možno si stanovit
dobu na dobíjení těchto baterií až v řádech stovek hodin. Vzhledem k těžkopádnosti legislativních procesů a rychlému vědecko-technickému pokroku
bude asi toto opatření na několik let naprosto bezcenná investice.
Před nedávnem se v tisku objevila zpráva, že v Číně je již v reálném vozidle
instalována baterie na bázi uhlíku bez použití lithia, která má daleko větší kapacitu uložení elektrické energie (minimálně při stejné velikosti a hmotnosti
dvojnásobnou) a navíc umožňuje i kratší čas na dobíjení. To také klade zase
větší nároky na dobíjecí stanice a rozvodnou síť.
Bezpečnostní aspekty při používání baterií v elektromobilech při jejich
dobíjení
Každý z nás po určitou dobu vlastní mobilní telefon, takže může vyhodnotit
potenciální nebezpečí při používání obdobného zařízení využívající energii
ze zásobníku energie, což v případě nabíjení baterie elektromobilu se jedná
o desetinásobky hodnot, které jsou běžné u nabíjení baterie do mobilu nebo do
elektrokola. Také si musím uvědomit, že při dobíjení baterie dochází ke ztrátám elektrické energie, které se projeví především ze vzniku tepla. Zahřívá se
nabíječka, zahřívá se přenosový kabel. Čím větší nabíjecí proud, tím je větší
teplota těchto prvků.
Dle celkem renomovaného německého automobilklubu ADAC jsou ztráty
elektrické energie přenosem z elektrické sítě do baterie elektromobilu značně
rozdílné a pohybují se v řádech od 10 % (vozy KIA) do 25 % (vozy TESLA).
Pokud si uvědomíme, že měření spotřeby elektrické energie je umístěno vždy
před nabíjecím stojanem, jsou vám veškeré tyto ztráty připočteny k reálné
spotřebě elektromobilu. Jak bylo uvedeno v jednom internetovém článku „je
to stejné, jako byste čerpali benzín děravou hadicí“. Tím, jak se zvyšuje snaha
o zkrácení času dobíjení, zvyšují se kapacity nabíjecích stojanů a systém pracuje s velkými proudovými hodnotami a jakýkoli drobný technický problém
může mít nedozírné následky. Jedná se především o možnost zkratu při nabíjení, ať již vlivem technického stavu Wall-boxu, autobaterie či neopatrnou
obsluhou osoby, která s tímto zařízením manipuluje. Dále si musíme uvědomit
(někteří z méně šťastných mají i své zkušenosti se zahořením baterie mobilního telefonu), že pokud již baterie vzplane, tak je jen těžko uhasitelná a že při
hoření vzniká poměrně vysoký žár, který dokáže propálit kdejakou podložku.
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Teplota hoření se může pohybovat v řádech 1000 °C. Postup vzplanutí většinou probíhá dle scénáře: vznik dýmu, výbuch vznikajících plynů v uzavřeném
obalu baterie, hoření baterie při velkém žáru a vznik toxických spodin hoření.
Pokud vozidlo vzplane na volném prostoru, je čas odvést vedle stojící automobily, a tak kromě škody na vlastním vozidle asi nehrozí žádné větší nebezpečí.
Likvidace požáru však bude asi výrazně složitější v podzemním parkingu, kde
jsou vozidla zaparkována blízko u sebe (šířka parkovacího stání u moderních
parkovacích ploch činí 2,4 m, pokud se nejedná o stání určená pro invalidy
nebo maminky s kočárky, které mají šířku 3,5 m). Případný požár elektromobilu by ohrozil veškerá vozidla kolem stojící a v nízkých podzemních parkovištích se může snadno šířit toxický dým. Vysoká teplota dlouhodobého hoření
lithiové baterie může způsobit statické poškození konstrukcí staveb deformací
ocelových výztuží, betonových konstrukcí a samotného betonu. Proto bude
maximální snaha o rychlé vytažení každého vozidla mimo objekt a umístění
hořícího elektromobilu do zavodněné nádrže pro jeho vyhoření.
Toto však bude vyžadovat zcela nové technické řešení hromadných garáží,
zvláště v případě podzemních parkingů. Ačkoli v současné době není k dispozici jednoznačný právní předpis pro navrhování a provoz podzemních parkovacích stání pro elektromobily (obdobný, který platí pro osobní vozidla na
plynný pohon), přeci jenom v rámci profesních doporučení hasičských organizací se vyskytují určité indicie, které ukazují, jakým směrem se budou při
návrhu a provozu podzemní parkingy pro elektromobily ubírat. Jedná se především o:
• Šířky parkovacích stání, které musí zajistit bezpečnou manipulaci s nabíjecím zařízením (zásuvka, kabel), kdy zásuvka elektromobilu bývá ze strany
v místech čerpání kapalných pohonných hmot. Dále musíme brát v úvahu
i pohyb osob z vozidel, které přímo nabíjení neprovádí, ale pohybují se okolo
(zvláště děti). Proto se předpokládá, že nabíjecí stání bude mít minimální
šířku 3,5m.
• Dále bude muset být umožněn odtah hořícího vozidla z prostoru parkingu
běžnou hasičskou technikou v co možná nejkratším čase. Toto si vyžádá širší
průjezdové pruhy parkingu, větší poloměry, široké rozestupy…
• S ohledem na vznik toxických plynů při hoření lithiových baterií bude nutno
přehodnotit výpočet, dimenzování a použití materiálu pro systémy odvodu
kouře a tepla při požáru vozidla (např. teplota horkých plynů, které by se
odsávaly přímo od hořícího elektromobilu, bude přesahovat běžně navrhovaných 400 °C po dobu 120 minut, na které jsou stávající systémy navrhovány).
• Další technická zařízení a další technické řešení budov, která by umožňovala
účinný hasičský zásah.
Poznámka:
Při vzplanutí horkých plynů u tělesa baterie, která je většinou umístěna pod
vozidlem uprostřed, exploze horkých plynů je směrována pod vozem do stran
na vedlejší stání vozidel. Proto jakýkoli pohyb vedle vozu při požáru je velmi
riskantní.
Dalším, zatím neřešeným problémem, jsou tepelné ztráty při dobíjení baterií elektromobilů v uzavřených, nuceně větraných prostorech. Pokud se
budu držet stávajících platných norem na větrání podzemních garáží a budu
uvažovat, že tyto garáže budou téměř bezemisní, bude normově uvažována
pouze půlnásobná výměna vzduchu. Pokud budeme v souladu s vyhláškou
č. 266/2021 Sb. mít na každém stání u bytových domů nabíječku s kapacitou
3 kW, při předpokládané půlnásobné výměně vzduchu a 15 % ztrátě při
nabíjení baterie, která se změní v teplo, lze předpokládat navýšení teploty
v prostoru garážového stání o cca 26 °C (uvažovaný objem parkingu připadající na 1 stání je 100 m3).
Sociální aspekty
Nutné investice do technické infrastruktury
Z předchozích odstavců je zřejmé, že nutná podmínka pro zařízení elektromobilů na bateriový zásobník elektrické energie, je vytvořit podmínky pro
širokou síť nabíjecích stanic dostatečně kapacitně vybavených podél silničních
komunikací a dostatečné kapacity pro nabíjení v prostoru parkování vozů pro
rezidenty a v areálech firem. Zatímco v areálech výrobních firem by toto neměl být problém, ve velkých administrativních centrech a v administrativních
budovách uprostřed měst toto již problém je. Pro tuto síť dobíjecích stanic je
nutné zajistit novou distribuční síť eventuálně posílit stávající (nové rozvody,
nové rozvodny) a vybudovat stanoviště pro Wall-boxy a jejich provozovatele
(veřejná či soukromá dobíjecí stanice).
Tato nová infrastruktura si vyžádá nové investice z veřejných financí i pro ty,
kteří s touto formou elektromobility nebudou (nebo nemohou) mít nic společného. Budou to například ti, kteří parkují v houštině sídlišť z 80. let minulého
století, kteří nemají parkovací stání. Ti také chtějí mít automobil, ale nemají na
nový a již do konce života musí vystačit se stávajícím, i ti, kteří zvolí variantu
vodíkového pohonu. Všichni daňoví poplatníci se budou skládat na menšinu,
která bude mít možnost pořídit si elektromobil s baterií a dobíjením z veřejné
sítě.
Částka vybraná z daně z přidané hodnoty se sníží, čímž bude ochuzen státní
rozpočet pro výdaje státu a investice. Jedná se především o prodej nových automobilů, které s ohledem na jejich výrobu a vývoj v krátkém čase si vyžádá
vysoké náhrady, které bude nutno promítnout do ceny výrobku. V současné
době tato částka minimálně odpovídá hodnotě 200 – 500 tisíc korun českých
(v závislosti na velikosti vozu), což je navýšení, které pro většinu české populace i s připočtením dalších komplikací s provozem elektromobilů, je naprosto
nedostupná. Proto lze očekávat, že pokud nákup nového vozidla nebude občan České republiky považovat za výhodnou investici do budoucna, poklesne
prodej nových elektromobilů a automobilů vůbec. Pravdou je, že s cenou vozu
sice vzrůstá DPH, ale druhou pravdou je, že většinu elektromobilů si pořizují
firmy, které si DPH odečítají, příjem státu z DPH se sníží. Za předpokladu, že
si v současné době ročně pořídí v České republice 200 000 osob nové vozidlo
o průměrné ceně 600.000 korun českých a prodej nových vozidel klesne na
polovinu, bude propad vybrané daně z přidané hodnoty ročně cca 12 miliard
korun českých. Z ceny ojetin, jejichž trh již nyní výrazně roste, se DPH neplatí.
S ohledem na vývoj nových vozů, úpravu nových výrobních kapacit, změnu technologií a nové homologizace vzrostou firmám náklady a tím klesne
výrobcům automobilů provozní zisk, což kromě jiného bude znamenat pro
veřejné rozpočty i pokles daně ze zisku firem.
Dalším sociálním aspektem, který navazuje na předchozí body bude i vlastní
vývoj a výroba nových elektromobilů, protože s ohledem na pokles zájmu
o koupi tohoto typu vozů bude mít dopad na ekonomiku automobilek a sociální dopady na zaměstnance. Jednak lze očekávat s ohledem na fakt plánovaný
zákaz prodeje osobních vozidel na spalovací motory v roce 2035 rychlý pokles
prodeje nových, ale velmi drahých automobilů, jednak lze očekávat restrukturalizaci výroby s ohledem na očekávanou sníženou potřebu dílů pro pohon vozidel a jejich složitost. Jedná se především o absenci převodovky a elektromotor z hlediska dílů není tolik složitý jako spalovací motor. Proto lze očekávat
i pokles pracovních míst v automobilkách. Poklesne mzdově ohodnocených
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pracovních míst v automobilkách a v závodech jejich subdodavatelů, poklesne
kupní síla v některých regionech a následný dopad do služeb a prodeje. Tito
lidé si pak nemohou dovolit koupit nové vozidlo a prodej nových vozidel klesne. Stát bude vystaven tlakům zaměstnavatelů automobilek, aby částečně prodej nových vozů dotoval a kompenzoval tak dopady této zelené pandemie na
jejich výrobu. Tato kompenzace vlivu „zeleného údělu“ však opět dopadne na
nižší příjmovou skupinu, protože se svými daněmi bude kompenzovat výhody
pro osoby s vyššími příjmy nebo firmy.

životní prostředí ve městech, pokud se zakáže do center měst vjezd vozidel
s výraznými emisemi výfukových plynů. Zdůrazňuji „výraznými“ protože
současné emisní normy na maximální emise sloučenin uhlíku EURO 5
a připravovanou EURO 6 představují tak výkonný skok v omezení emisí
oproti emisním normám, které platily v době výroby automobilů, jejichž
průměrný věk v České republice je minimálně 13 let. I s tím vědomím,
že účinnost katalyzátorů jejich stářím klesá. Proto je nutno si uvědomit
následující:

Další výpadek do státního rozpočtu bude představovat spotřební daň, kterou
jsou nyní zatíženy pohonné hmoty. Průměrná spotřební daň z litru benzínu
je při současné ceně benzínu cca 17 Kč/litr benzinu, roční „výtoč“ benzínu je
v České republice cca 2,1 mld. litrů. Pokud by se veškeré automobily na benzínový pohon mávnutím kouzelného proutku změnily na elektromobily, stát
by ročně přišel o téměř 35 mld. Korun českých, které by se musely ve státní
kase nějak nahradit.

V případě, že ti lidé, kteří si budou moci koupit elektromobil s bateriovým
zásobníkem za výrazně vyšší cenu, než je v současné době u nového vozu,
zbaví se starého tak, že jej prodají za výhodnou cenu do autobazaru. Z tohoto
autobazaru si koupí tento vůz nový majitel, který na něj má. Po určité době,
kdy mu tento již ojetý automobil nebude vyhovovat, se jej zase zbaví přes autobazar a takto to půjde dál, dokud bude mít toto auto technický průkaz nebo
bude pojízdné a bude se zvolna přesouvat ze západu na východ.

Nutnost vybudování dalších elektráren na pokrytí zvýšené potřeby elektrické energie pro elektromobily
Ačkoli předchozí odstavce mohly vyznít poněkud pesimisticky vůči elektromobilitě, v tomto bodě se domnívám, že je zbytečná obava o nutnosti vybudování nových energetických zdrojů. Jednoduchým výpočtem s použitím předchozích předpokladů je možno dojít k celkové potřebě ekvivalentu spotřeby
elektrické energie odpovídající spotřebě paliva pomocí přepočítávajícího koeficientu 4,21 kWh, který odpovídá přibližně i litru benzínu za předpokladu, že
polovina elektromobilů bude používat baterii s dobíjením ze sítě, roční spotřeba benzínu se změní na elektrickou energii, lze očekávat postupný maximální
nárůst potřeby elektrické energie o:

Problém je, že v současné době životnost baterií elektromobilů je dosti omezená a počet nabíjecích cyklů není nekonečný. Životnost elektromobilu tak
ani zdaleka neodpovídá průměrnému stáří vozidel na našich silnicích. Proto
ani nelze očekávat, že stávající elektromobily za 10 let v autobazarech uvidíme, protože výměna baterie bude natolik nákladná, že tato auta budou
neprodejná.

∆ME = MB × k = 2,1 × 109 × 4,21 × 103 × 0,5 = 4,421 × 1012 Wh 4,4 TWh/rok
Na internetu se objevují katastrofické scénáře, že bude nutno vybudovat
v nejbližší době pro českou elektromobilitu elektrárny s výkonem 22 TWh
elektrické energie, ale to pouze v tom případě, že by po roce 2035 jezdily
v České republice pouze bateriové elektrovozy. Ale toto se nestane. V současné době se přibližně ročně v České republice vyrobí 88,0 TWh/rok elektrické energie, z čehož je prodáno v České republice koncovým uživatelům
70,1 TWh/rok. Rozdíl mezi oběma hodnotami je dán pravděpodobně výkonem eventuálně ztrátou v distribuci a transformaci. Z uvedené celkové
spotřeby elektrické energie spotřeba domácnosti činí necelých 15 TWh/rok.
Proto se domnívám, že výše uvedená spotřeba výrobou elektrické energie
v České republice, která činí cca 5 %, by neměla znamenat další výstavbu elektráren v České republice. Minimálně tento článek se více či méně
zabývá pouze osobními vozy a pro zjednodušení výpočtů pro pochopení
dané problematiky předpokládá, že osobní vozy používají pouze benzín. Ale
vozový park v České republice používá i nemálo naftu a zemní plyn. Na
druhou stranu je nutno vzít v úvahu postupné zavádění elektromobily a automobily na vodíkový pohon.
V pojmu elektromobilita se taktně nemluví o nákladní dopravě, která používá převážně dieselové motory spalující naftu. Pokud bychom zcela teoreticky
(protože prakticky by to znamenalo technickou blbost) používaly i nákladní
automobily pro svůj pohon elektromotoru s bateriovým dobíjením nebo přímý
odběr elektrické energie pro pohon tím, že bychom nad naše rostoucí komunikace natáhli trolejové vedení, patrně by bylo nutné již nové bloky elektráren
vybudovat, protože:
• V České republice se ročně spotřebuje 5,88 × 109 litrů nafty, i když většina zahraničních dopravců vzhledem k vysoké spotřební dani naftu čepuje
mimo území České republiky.
• Vzhledem k vyššímu oktanovému číslu nafty byla by potřeba na kompletní
spotřebu nákladní automobility cca 35 TWh/rok elektrické energie.
Zcela i jiný stav by také nastal, pokud by zelené náboženství ústy Evropské
unie vyhlásilo, že kromě spalování uhlovodíků pro pohon automobilů je i neekologické spalování uhlovodíků pro ostatní činnost obyvatel Evropské unie
a tudíž i používání zemního plynu pro vytápění objektů by s ohledem ekologií
bylo zakázáno (vč. výroby částí elektrické energie pomocí plynových turbín).
Ale toto by musela být jiná kapitola.
Poznámka:
Z výše uvedeného odstavce je zajímavé, že v rámci výroby a prodeje spalovacích motorů používající plynná paliva se zákaz vztahuje nesprávně i na automobily používající stlačený zemní plyn, ačkoli z hlediska výroby elektrické
energie plynových turbín je stav obdobný.
Dosáhne se zákazu výroby a prodeje spalovacích motorů v osobních vozidlech v Evropské unii zlepšení životního prostředí na celém světě?
Úloha Evropské unie
Evropská unie si po 2. světové válce kladla za cíl především ekonomickou prosperitu svých členů při dodržování principů demokratického řízení a respektování příslušného práva a zvyků na území daného státu. Ve svém ekonomického růstu a blahobytu svých obyvatel členové předali některé kompetence do
vedení unijních orgánů. V případě elektromobility nejsem přesvědčen, že právě takto pojatá ochrana životního prostředí je plně v souladu s ekonomickým
růstem a blahobytem občanů (daňových poplatníků) jednotlivých členských
států Evropské unie. Proto také Evropská unie nemá společné právní předpisy, měnu (i když je snaha toho dosáhnout), obranu, společnou a závaznou
zahraniční politiku pro všechny členské země, povinnou zemědělskou a energetickou soběstačnost, dopravní i bezpečnostní předpisy, zdravotní politiku
a podobně. Má však rozsáhlý a stále rostoucí byrokratický aparát a volené
představitele.
Vzhledem k tomu, že Evropské unie má 27 členů s právem veto a každý zvolený představitel musí najít takové volební téma, které z hlediska vlastní země
i ostatních členských zemí nebude příliš kontroverzní, pokud možno zaměřená
na „bohulibá“ ale většinou nic neříkající témata. Vývoz západní demokracie
do ostatních částí světa, ochrana práv všech obyvatel světa, ochrana klimatu,
boj proti rasismu, péče o migranty. V tématech chybí témata, která by byla
v souladu s prvotními cíli Evropské unie a která by jednoznačně posilovala
ekonomickou sílu Evropské unie a jejich členských států a všech obyvatel.
Nicméně toto by patrně znamenalo určitý bolestivý zásah do kompetencí vlád
jednotlivých členských zemí, a proto tato témata nejsou v této době žádoucí. Proto ze strany představitelů Evropské unie se v současné době jeví jako
nejoptimálnější boj proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování. To,
že to je pro ně pouze politické téma bez jejich vnitřního přesvědčení svědčí
i fakt, že kromě europoslance Luďka Niedermayera se žádný z minulých ani
současných ani budoucích neprezentuje vlastnictvím a užíváním elektromobilů, ačkoli příjmy na jeho pořízení a provozování mají.
Přispívá chaotická a direktivně řízená elektromobilita opravdu ke zlepšení životního prostředí?
Pokud se opravdu zamyslíme nad opravdovým a globálním dopadem elektromobility v Evropě na životní prostředí na celém světě, tak se domnívám, že nikoli. Pravdou je, že se elektromobilitou může podstatně zlepšit

Z hlediska příjmu průměrného obyvatele České republiky, cyklus postupné
sociální inovace automobilů se pozastaví a stávající neekologická auta se
budou buď svépomocí, nebo pomocí specializovaných dílen udržovat co nejdéle v provozu. Postupně se tak budou dostávat na úroveň současné Kuby,
která s takovýmto udržováním vozového parku má bohaté zkušenosti. Celý
trh s automobily, na kterém jsou některé státy ekonomicky závislé (např.
Česká republika), se v Evropské unii výrazně pozastaví. A zároveň ani není
předpoklad, že by se výrazně snížily emise uhlíku do ovzduší z výfukových
plynů.
Je nutno si uvědomit, že každá výrazná celosvětová technologická změna si
vyžádá nemalé nároky na technologický vývoj a nové výrobní kapacity. Tyto
nové technologie a nové kapacity si vyžádají nové energetické kapacity a požadavky na výrobu elektrické energie. S ohledem na rychlost budování těchto
energetických kapacit protože padne volba na uhelné elektrárny. Toto již vidíme v Číně, kde v současné době je boom výstavby těchto uhelných elektráren
a jejich uvádění do provozu.
Dále je nutné si uvědomit, že každá těžba nerostných surovin, která si bude
vyžadovat nové technologie nejen v místě těžby samostatně ale i v místě
zpracování a v místě vybudování nových energetických zdrojů. Ať je to těžba uhlí pro uhelné elektrárny nebo těžba lithia a jejich doprava na další
zpracování.
Dalším potencionálním nebezpečím na životní prostředí může být likvidace
a recyklace autobaterií, zvláště pokud bude a jejich výrobu používání několik
typů materiálů. Lepší varianta je jejich ekologická řízená likvidace a event.
další využití. Horší varianta je jejich hromadění na skládkách a jejich občasné
vznícení a ohrožení okolí jedovatými látkami. Obdobně jako se to nyní děje
s pneumatikami.
Několik úvah na závěr
Z předchozích odstavců můžete vnímat, že jsem v podstatě proti ochraně životného prostředí a odpůrce elektromobility. Nemyslím si to o sobě. Pouze
odmítám chaotická populistická opatření s názvem zelená revoluce, protože
každá revoluce přináší chaos a zmatek a v konečné podobě se nakonec obrátí
proti svým nositelům. Jsem zastáncem přirozených rovnovážných postupů na
základě aplikace lidských znalostí. A můžeme to historicky nazývat zelená
evoluce.
Žijeme na jedné zeměkouli, jejíž znečišťování nezná hranic ani měst, států,
politických uskupení ani kontinentů. Znečišťování zeměkoule již neurčuje
Evropa, ale jiní lídři. Čína, Indie, některé části Asie, Afrika, Jižní Amerika s vypalováním pralesů, USA, Rusko, Evropa v současné době představuje již minoritní emisní minisopku. Myšlenka, že Evropa je v současné
době ještě bohatá a může být lídrem v odstraňování emisí a nositelem čistých technologií je z hlediska ekonomických dopadů na všechny obyvatele
Evropy a hlavně našich potomků do budoucna může mít naprosto fatální
dopad.
Přehazování ekologických problémů přes hranice států je krátkozraké. Zákaz
uhelných a jaderných elektráren v Německu jakožto nejbohatšího státu Evropy, bude znamenat, že:
• Cena elektrické energie se výrazně na evropském trhu zvýší.
• Ekologickou výrobu elektrické energie v uhelných elektrárnách v okolních
zemích byť za vyšší cenu emisních povolenek.
• Zvýšení ceny elektrické energie se do rozpočtu obyvatel „chudých“ zemí
v Evropě, a tím i větší nedostupnosti elektromobilů pro obyvatele těchto
zemí.
• Větší migraci ojetin ze západu na východ.
A nejsem přesvědčen, že zákazem výroby elektrické energie z fosilních paliv
či jádra zabrání vichřicím, tornádům a záplavám, aby se vyhnuly Německu.
Veškeré kroky ke snížení zamoření naší planety je nutno provádět koordinovaně v rámci všech států a obyvatel země. Lokální opatření může danou
zemi či politické uskupení ekonomiky ohrozit, ale podstatné snížení zamoření
země to nepřinese.
Zároveň se domnívám, že v současné době navrhovaná a propagovaná elektromobilita je pouze určitý chaoticky prováděný krok, který sice může zlepšit
životní prostředí ve městech. Nejsem přesvědčen, že sníží emise škodlivých
látek v rámci celé Evropy natož zeměkoule. Ba naopak.
Osobně se domnívám, že v současné době je vhodnou alternativou vodík
– jak pro elektromobilitu, tak i pro lokální zdroje energie pro život. Technologie na jeho využívání je v praxi vyzkoušená a zvládnutá. Existuje i odpovídající produkty. Výhodou vodíku je fakt, že je to ekologický zdroj, jehož
odpadem je čistá voda. Výroba vodíku sice potřebuje energie, ale tato energie je menší než nutný potencionál zdrojů potřebných pro výrobu stejného
množství elektrické energie. Není potřeba složité distribuční sítě – stávající
výroba i logistika jako distribuce je obdobná jako v případě kapalných paliv.
Pro jeho rozšíření v rámci elektromobility je nutné zajistit jeho větší výrobu,
zajistit dostatek cisteren pro jeho distribuci, veřejná čerpací stanice. Nicméně se domnívám, že vodík je jen jednou z cest, kterou se naši potomci budou
ubírat, a že za několik let budou k dispozici jiné technologie, které lidstvu
umožní netahat s sebou na cestách těžkou baterii připomínající vzdáleně
hlemýždě na svých cestách.
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