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EVOKÁCIA 

Cieľ aktivity: Navodenie problematiky nabíjania akumulátorov elektromobilu. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Žiaci sú uvedení do problematiky nabíjania akumulátorov z 
pohľadu vodiča elektromobilu. Video predstavuje nabíjanie  a jazdu elektromobilu WV e-
Golf. 

http://garaz.dennikn.sk/video/volkswagen-e-golf-nas-naucil-pouzivat-elektromobil/ 

Inštrukcie pre študentov: Prezrite si video a sledujte: 

� postup pri nabíjaní akumulátorov elektromobilu 
� aké faktory ovplyvňujú dojazd elektromobilu 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Elektromobily na pohon využívajú elektrickú energiu uloženú v 
akumulátoroch. Dojazd elektromobilu závisí od kapacity akumulátorov. Dĺžka nabíjania 
akumulátorov závisí od výkonu nabíjačky (veľkosti nabíjacieho prúdu). Pre majiteľa 
elektromobilu je dôležité sledovať aktuálny dojazd elektromobilu a mať prehľad o sieti 
dobíjacích staníc. 

Formou brainstormingu diskutujte o:   

� kapacite akumulátorov 
� dojazde elektromobilov 
� spôsoboch ich nabíjania (rýchlo nabíjačky, nabíjanie zo zásuvky) 
� problémoch, ktoré sú spojené s prevádzkou elektromobilov 

Učiteľ zapisuje kľúčové poznámky z diskusie na tabuľu. V prípade nedostatku času 
použite brainstorming a zadajte len jednu otázku - „čo vám zíde na um, keď počujete 
nabíjanie elektromobilov..“ s cieľom zistiť, čo už žiaci o danej problematike vedia a 
zároveň o tému vzbudiť záujem. 

Inštrukcie pre študentov: Čo vám zíde na um v súvislosti s „nabíjaním elektromobilov“? 
Čo viete o spôsoboch ich nabíjania? 

Príp. doplnkové otázky: 

� Čo viete o dojazdových vlastnostiach terajších elektromobilov? 
� Aký vplyv má kapacita akumulátora na prevádzku a dojazd elektromobilu? 
� Čo myslíte, aké problémy sa spájajú s prevádzkou elektromobilu?   

Vaše kľúčové poznatky si zapíšeme na tabuľu. 

 

Pomôcky: počítač s pripojením na internet, dátový projektor, tabuľa/flipchart na 
zapisovanie poznámok 

Čas: 25 min. 

Zdroje:  

http://garaz.dennikn.sk/video/volkswagen-e-golf-nas-naucil-pouzivat-elektromobil/ 
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UVEDOMENIE 

Cieľ aktivity: Pochopenie rozdielov medzi jednotlivými spôsobmi nabíjania. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Metóda V-CH-D (Príloha č.1), žiaci pracujú individuálne.  

Žiaci na tému: „Nabíjacie stanice elektromobilov“ napíšu, čo o téme vedia, do stĺpca V. 

Učiteľ vytvorí tabuľku V - CH – D na tabuli a zaznačí do nej  prezentované odpovede do 
stĺpca V. 

Inštrukcie pre študentov: Použite tabuľku z Prílohy 1 - VCHD / viem, chcem vedieť, 
dozvedel som sa.  

Vyplňte stĺpec V/viem a odprezentujte, čo ste si zaznamenali. 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Žiaci na tému: Nabíjacie stanice elektromobilov spoločne diskutujú 
o tom, čo chcú vedieť.  

Učiteľ na tabuli zaznačí prezentované odpovede do stĺpca CH a žiaci si vyplnia stĺpec CH 
v tabuľke. 

Inštrukcie pre študentov: Diskutujte o tom, čo by ste sa chceli o problematike nabíjania 
elektromobilov dozvedieť a výsledky diskusie si zaznačte do stĺpca CH – chcem vedieť. 

 

KROK 3. 

Stručný popis aktivity: Učiteľ rozdá žiakom materiál z prílohy č. 2 - Nabíjacie stanice 
elektromobilov. 

Žiaci si pozorne individuálne preštudujú materiál a do stĺpca D napíšu to, čo sa dozvedeli. 

Alternatíva: 

Text z prílohy môžete rozložiť na samostatné časti a nechať žiakov pracovať v skupinách, 
pričom každá pracuje s inou časťou textu. Skupiny si navzájom prezentujú získané 
informácie formou poznámok zapísaných na flipové papiere. 

Inštrukcie pre študentov: Pozorne si preštudujte materiál o nabíjacích staniciach 
elektromobilov a vyplňte stĺpec  D – dozvedel som sa. Na základe nových poznatkov 
doplňte nové body do stĺpca V – viem a CH – chcem vedieť. Odprezentujte to, čo ste si 
zaznamenali. 

Alternatíva: 

Rozdeľte sa do skupín. Každá skupina dostane inú časť textu. Vašou úlohou je po 
prečítaní predstaviť nové informácie z textu spolužiakom a zapísať, čo ste sa dozvedeli. 

 

KROK 4. 

Stručný popis aktivity: Upevnenie vedomostí cvičeniami na portáli. 

Inštrukcie pre študentov: Teraz si prejdite cvičenia k uvedenej téme na portáli.  

http://projektstepahead.sk/ 
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Pomôcky: zošity, perá, prístup na internet a portál pre každého žiaka 

Príloha č. 1: V-CH-D tabuľka (žiaci si ju buď prekreslia do zošitov, alebo im učiteľ rozdá 
vytlačenú prílohu)  

Príloha č. 2: Nabíjacie stanice elektromobilov – textový materiál nakopírovaný pre 
individuálnu ALEBO skupinovú prácu študentov 

Čas: 40 min. 

Zdroje:  

Denton, Tom: Electric and hybrid vehicles, New York, 2016 

Klíma, Dalibor: Elektromobilita v plienkach, Auto magazín, marec 2015 

http://www.greenway.sk/ 

http://teslaclub.sk/forum/ 

http://elektromobily.sk/nabijanie-elektromobilov 
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REFLEXIA 

Cieľ aktivity: Porovnať výhody a nevýhody rôznych spôsobov nabíjania elektromobilov. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Žiaci sa rozdelia na skupiny po štyroch a v skupinách diskutujú na 
tému: Ako by  som predstavil záujemcovi o kúpu elektromobilu možnosti nabíjania a 
vysvetlil mu výhody a nevýhody rôznych spôsobov nabíjania. Každá skupina pracuje s 
iným typom nabíjania. Argumenty a výhody/nevýhody si žiaci zapisujú do zošita. 

Inštrukcie pre študentov: Vytvorte skupiny po štyroch žiakov. V každej skupine si zároveň 
zvoľte jeden konkrétny spôsob nabíjania elektromobilov. Diskutujte v skupine a zapisujte 
si argumenty, ktoré by predstavili záujemcovi o kúpu elektromobilu možnosti nabíjania a 
vysvetlili mu výhody a nevýhody rôznych spôsobov nabíjania. Na prípravu máte 5 minút 
času. 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Jeden žiak za skupinu odprezentuje argumenty, zapísané výhody i 
nevýhody konkrétneho spôsobu nabíjania pripravené svojou skupinou. 

Inštrukcie pre študentov: Prezentujte pre záujemcu o kúpu elektromobilu možnosti 
nabíjania a vysvetlite mu výhody a nevýhody rôznych spôsobov. 

 

Pomôcky: zošit, poznámky v zošite z metódy V-CH-D, pero 

Čas: 25 min. 
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Príloha 1 

Nabíjacie stanice elektromobilov a spôsoby nabíjania 

V = VIEM CH = CHCEM VEDIEŤ D = DOZVEDEL SOM SA 
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Príloha 2 

Nabíjacie stanice elektromobilov a spôsoby nabíjania 

 

Majitelia elektromobilov majú možnosť nabíjať svoje vozidlá doma, alebo na nabíjacích staniciach.  Niektoré 
nabíjacie stanice sú voľne prístupné pre zákazníkov napr. v nákupných centrách, hoteloch a pod. Iné sú bezplatné pre 
registrovaných zákazníkov po zadaní PIN alebo vložení čipovej karty. Ďalšie sú spoplatnené v závislosti od množstva 
dodanej elektrickej energie. Nabíjacie stanice prevádzkujú komerčné spoločnosti, ktoré sa usilujú získať si zákazníka. 

Domáce nabíjacie stanice využívajú elektrickú prípojku do domácnosti. Môžu využívať lacnejšiu tarifu 
elektrického prúdu v noci, ale čoraz viac sa využíva na domáce nabíjanie elektrická energia z fotovoltaických panelov. 
Čas nabíjania z domácej zásuvky určuje veľkosti dobíjacieho prúdu limitovaného ističom. Nabíjanie na 100 km dojazd je 
u jednofázovej 16 A zásuvky 6 - 8 hodín, u trojfázovej 32 A zásuvky 1-2 hodiny. 

V súčasnosti je používaných niekoľko metód nabíjania elektromobilov. Môžeme ich rozdeliť na: 

� vodivé - káblové 
� nevodivé - indukčné 
� výmenné 

 

A) Vodivý systém nabíjania 

V súčasnosti patrí medzi najpožívanejší systém nabíjania. Pri vodivom systéme nabíjania dochádza k prepojeniu zdroja 
elektrickej energie s vozidlom pomocou pripojovacieho kábla. 

 

Nabíjanie striedavým prúdom – AC nabíjačky 

Na nabíjanie sa využívajú zdroje striedavého prúdu, ktoré menič v automobile konvertuje na jednosmerný prúd. Čas 
nabíjania je v takomto prípade závislý od veľkosti ističa v elektrickej sieti a od výkonu meniča. Ako zdroj striedavého 
prúdu môže slúžiť jedno alebo trojfázová elektrická zásuvka. 

 

 

 

 
Jednofázová zásuvka                   Trojfázová zásuvka 

 
� jednofázová zásuvka 230V/16A – 3,7kW (14km/hod) 
� trojfázová zásuvka 400V/16A (menšia), 16A 5 kolíková 3-fázová zásuvka (55km/h) 
� trojfázová zásuvka 400V/32A (väčšia), 32A 5 kolíková 3-fázová zásuvka (110km/h) – (2x11kW) - "Dual 

Chargers" 
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Rozdiel v nabíjaní 20 kWh batérie podľa druhu nabíjačiek v jednotlivých automobiloch

Druh konektoru/nabíjacej stanice

Jednofázová zásuvka 

230V/16A - 3,7kW 

Trojfázová zásuvka 400V/16A - 
11kW 

Trojfázová zásuvka 400V/32A - 
22kW 

kábel so zástrčkou na Typ 1  (Japonsko)

 

Nabíjanie jednosmerným prúdom – DC nabíjačky

Jednosmerný prúd z DC nabíjačiek obchádza menič vo vozidle a smeruje priamo do akumulátorov. Výkon týchto 
nabíjačiek sa pohybuje od 38 do 170 kW. Nabíjanie jednosmerným prúdom umožňuje 
akumulátorov. 

 

Najrozšírenejšie sú tieto typy rýchlo nabíjačiek:

� CHAdeMO - "CHArge de MOve"
� Combo - CCS (Combined Charging System)
� Tesla super nabíjačky Supercharger

 

Rýchlo nabíjačky CHAdeMO sú jednosmerné nabíjacie sta
CAN. V angličtine sa im hovorí "fast chargers", "quick chargers" alebo "rapid chargers".

Nabíjacie stanice elektromobilov 

ozdiel v nabíjaní 20 kWh batérie podľa druhu nabíjačiek v jednotlivých automobiloch

Druh konektoru/nabíjacej stanice VW e-up! 18,7 
kWh 

Nissan Leaf 24 
kWh 

BMW i3 24 
kWh

3,6 kW / 1-fázová 
nabíjačka 

6,6 kW / 32A 1-
fázová nabíjačka 

7,4 kW / 32A 1
fázová 

nabíjačka

8 hodín 10 hodín 8 hodín

6 hodín 6 hodín 6 hodín

6 hodín 3 hodiny 3 hodiny

trčkou na Typ 1  (Japonsko)   kábel so zástrčkou na T

DC nabíjačky 

Jednosmerný prúd z DC nabíjačiek obchádza menič vo vozidle a smeruje priamo do akumulátorov. Výkon týchto 
nabíjačiek sa pohybuje od 38 do 170 kW. Nabíjanie jednosmerným prúdom umožňuje skrátiť čas potrebný na nabitie 

Najrozšírenejšie sú tieto typy rýchlo nabíjačiek: 

"CHArge de MOve" 
CCS (Combined Charging System) 

Tesla super nabíjačky Supercharger 

sú jednosmerné nabíjacie stanice s výkonom 44kw-55kW. Používajú komunikačný protokol 
CAN. V angličtine sa im hovorí "fast chargers", "quick chargers" alebo "rapid chargers". 

 

ozdiel v nabíjaní 20 kWh batérie podľa druhu nabíjačiek v jednotlivých automobiloch 

BMW i3 24 
kWh 

Tesla Model S 
85 kWh 

7,4 kW / 32A 1-
fázová 

nabíjačka 

22 kW / 32A 3-
fázová 

nabíjačka 

8 hodín 7,25 hodín 

6 hodín 2 hodiny 

3 hodiny 1 hodina 

kábel so zástrčkou na Typ 2 Mennekes (EU) 

Jednosmerný prúd z DC nabíjačiek obchádza menič vo vozidle a smeruje priamo do akumulátorov. Výkon týchto 
skrátiť čas potrebný na nabitie 

55kW. Používajú komunikačný protokol 
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     Koncovka (vidlica) systému CHAdeMO                                

 

 

Combo - CCS (Combined Charging System)

Nabíjačky CCS sú vybavené konektorom, ktorý umožňuje kombináciu nabíjania jednosmerným prúdom a striedavým 
prúdom.  Systém CCS je podporovaný európskymi výrobcami elektromobilov, používajúci komunika

 

 

Tesla - Supercharger  

Je v súčasnosti najvýkonnejšia 
nabíjačka. Výkon má  do 135 
kW.  Rýchlosť nabíjania je 
600km/hod. Akumulátory 
elektromobilu Tesla S 85kW 
dokáže dobiť na 80% kapacitu 
za 40 minút. Prvý slovenský 
Supercharger stojí v areáli 
hotela Kaskády pri obci Sielnica 
vo zvolenskom okrese. 

Nabíjacie stanice elektromobilov 

systému CHAdeMO                                 CHAdeMO od ZSE/E.ON Slovensko v Bratislave

CCS (Combined Charging System) 

Nabíjačky CCS sú vybavené konektorom, ktorý umožňuje kombináciu nabíjania jednosmerným prúdom a striedavým 
prúdom.  Systém CCS je podporovaný európskymi výrobcami elektromobilov, používajúci komunika

 

 

 

 

Koncovka CCS  Combo 2 DC 

 

CHAdeMO od ZSE/E.ON Slovensko v Bratislave  

Nabíjačky CCS sú vybavené konektorom, ktorý umožňuje kombináciu nabíjania jednosmerným prúdom a striedavým 
prúdom.  Systém CCS je podporovaný európskymi výrobcami elektromobilov, používajúci komunikačný protokol PLC. 
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Sieť nabíjacích staníc Tesla Supercharger v Európe

 
B) Nevodivý ( indukčný ) systém nabíjania 

Nevodivý systém nabíjania využíva princíp elektromagnetickej indukcie  na prenos energie medzi nabíjacím 
zariadení a vozidlom. Indukčný prenos energie môže prebiehať pri stojacom vozidle 
po špeciálnom dobíjacom jazdnom pruhu 
bezdrôtový prenos energie na krátku vzdialenosť. Negatívom indukčného dobíjania je pomerne silné elektromagnetické 
pole, ktoré môže mať negatívny účinok na zdravie človeka. 

Statické indukčné nabíjanie prebieha medzi sekundárnou cievkou umiestnenou v elektromobile a primárnou 
cievkou umiestnenou na podlahe. Spoločnosť Evatran ponúka nevodivý ( indukčný ) spôsob nabíjania pod názvom 
Plugless Power™. Zariadenie Plugless Power™pripojí nabíjačku v elektromobile indukčne k výkonovému zdroju. 
Jednoducho povedané dve polovičky elektrického transformátora sú oddelené, jedna je inštalovaná vo vozidle a druhá 
na podlahe garáže alebo parkovacieho miest
siete do adaptéra na elektromobile, pričom sa nabíja akumulátor elektrickej energie.

Keď sa predná časť elektromobilu s namontovaným adaptérom zastaví pred 
kontrolným stojanom na pa
zjednotí svoju polohu s adaptérom.

 

Pomocou magnetickej indukcie dochádza k premosteniu malej medzery a začne sa 
nabíjať zásobník elektrickej energie.  

Svetelná signalizácia na kontrolnej veži informuje o stave nabitia zásobníka.

Aj keď sa rôzna svetlá výška javí ako problém pre tento systém, spoločnosť uviedla, že systém je vhodný pre 90 až 99 
% elektromobilov. 

Dynamické indukčné nabíjanie elektromobil
Špeciálny cestný pruh by bol rozlíšený od tých obyčajných prostredníctvom výrazného zeleného sfarbenia a značkami s 

Nabíjacie stanice elektromobilov 

Sieť nabíjacích staníc Tesla Supercharger v Európe 

Nevodivý ( indukčný ) systém nabíjania  

Nevodivý systém nabíjania využíva princíp elektromagnetickej indukcie  na prenos energie medzi nabíjacím 
zariadení a vozidlom. Indukčný prenos energie môže prebiehať pri stojacom vozidle – staticky, alebo počas ja
po špeciálnom dobíjacom jazdnom pruhu – dynamicky. Z dôvodu malej vzdialenosti medzi dvojicou cievok ide o 
bezdrôtový prenos energie na krátku vzdialenosť. Negatívom indukčného dobíjania je pomerne silné elektromagnetické 

egatívny účinok na zdravie človeka.  

prebieha medzi sekundárnou cievkou umiestnenou v elektromobile a primárnou 
cievkou umiestnenou na podlahe. Spoločnosť Evatran ponúka nevodivý ( indukčný ) spôsob nabíjania pod názvom 

Power™. Zariadenie Plugless Power™pripojí nabíjačku v elektromobile indukčne k výkonovému zdroju. 
Jednoducho povedané dve polovičky elektrického transformátora sú oddelené, jedna je inštalovaná vo vozidle a druhá 
na podlahe garáže alebo parkovacieho miesta. Keď sa nachádzajú vedľa seba začne elektrický prúd prúdiť z elektrickej 
siete do adaptéra na elektromobile, pričom sa nabíja akumulátor elektrickej energie. 

Keď sa predná časť elektromobilu s namontovaným adaptérom zastaví pred 
kontrolným stojanom na parkovacom mieste, nabíjací blok automaticky vyhľadá a 
zjednotí svoju polohu s adaptérom.  

Pomocou magnetickej indukcie dochádza k premosteniu malej medzery a začne sa 

  

Svetelná signalizácia na kontrolnej veži informuje o stave nabitia zásobníka.

  

Aj keď sa rôzna svetlá výška javí ako problém pre tento systém, spoločnosť uviedla, že systém je vhodný pre 90 až 99 

Dynamické indukčné nabíjanie elektromobilov počas  jazdy je experimentálne overované vo viacerých krajinách. 
Špeciálny cestný pruh by bol rozlíšený od tých obyčajných prostredníctvom výrazného zeleného sfarbenia a značkami s 

 

Nevodivý systém nabíjania využíva princíp elektromagnetickej indukcie  na prenos energie medzi nabíjacím 
staticky, alebo počas jazdy vozidla 

dynamicky. Z dôvodu malej vzdialenosti medzi dvojicou cievok ide o 
bezdrôtový prenos energie na krátku vzdialenosť. Negatívom indukčného dobíjania je pomerne silné elektromagnetické 

prebieha medzi sekundárnou cievkou umiestnenou v elektromobile a primárnou 
cievkou umiestnenou na podlahe. Spoločnosť Evatran ponúka nevodivý ( indukčný ) spôsob nabíjania pod názvom 

Power™. Zariadenie Plugless Power™pripojí nabíjačku v elektromobile indukčne k výkonovému zdroju. 
Jednoducho povedané dve polovičky elektrického transformátora sú oddelené, jedna je inštalovaná vo vozidle a druhá 

a. Keď sa nachádzajú vedľa seba začne elektrický prúd prúdiť z elektrickej 

Keď sa predná časť elektromobilu s namontovaným adaptérom zastaví pred 
rkovacom mieste, nabíjací blok automaticky vyhľadá a 

Svetelná signalizácia na kontrolnej veži informuje o stave nabitia zásobníka. 

Aj keď sa rôzna svetlá výška javí ako problém pre tento systém, spoločnosť uviedla, že systém je vhodný pre 90 až 99 

počas  jazdy je experimentálne overované vo viacerých krajinách. 
Špeciálny cestný pruh by bol rozlíšený od tých obyčajných prostredníctvom výrazného zeleného sfarbenia a značkami s 
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textom “Electric re-charging lane“. Bezdrôtovú technológia na nabíjanie 
vozovky. Tento systém by vyžadoval veľké investície do infraštruktúry komunikácií, ale odstránil by nutnosť odstavenia 
vozidla počas dobíjania. 

c) Výmenný systém nabíjania

Výmenný systém zabezpečuje rýchlu výmenu vy
stanici. Vodičovi umožňuje pokračovať v jazde po pár minútach. Doposiaľ nedošlo k zjednoteniu výrobcov elektromobilov 
na štandarde, ktorý by umožňoval využiť takúto výmennú stanicu pre viaceré 
predstavila spoločnosť Better Place prostredníctvom robotizovanej výmenníkovej stanice.

 

systém.

 

 

 

elektromobilu a vymení za nabitý
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charging lane“. Bezdrôtovú technológia na nabíjanie elektromobilov by bola skrytá pod povrch 
vozovky. Tento systém by vyžadoval veľké investície do infraštruktúry komunikácií, ale odstránil by nutnosť odstavenia 

Dynamické indukčné nabíjanie 

 

c) Výmenný systém nabíjania 

Výmenný systém zabezpečuje rýchlu výmenu vybitých akumulátorov za plne nabité akumulátory vo výmenníkovej 
stanici. Vodičovi umožňuje pokračovať v jazde po pár minútach. Doposiaľ nedošlo k zjednoteniu výrobcov elektromobilov 
na štandarde, ktorý by umožňoval využiť takúto výmennú stanicu pre viaceré značky elektromobilov. Výmenný systém 
predstavila spoločnosť Better Place prostredníctvom robotizovanej výmenníkovej stanice. 

 
1. Vodič elektromobilu kartou pri vjazde do výmenníkovej stanice aktivuje 

systém. 

 

 

 
2. Robot rýchlo vyberie zásobník elektrickej en

elektromobilu a vymení za nabitý. 
 
 

3. Celá výmena zásobníkov trvá 1 min. 30 s.  

 

elektromobilov by bola skrytá pod povrch 
vozovky. Tento systém by vyžadoval veľké investície do infraštruktúry komunikácií, ale odstránil by nutnosť odstavenia 

bitých akumulátorov za plne nabité akumulátory vo výmenníkovej 
stanici. Vodičovi umožňuje pokračovať v jazde po pár minútach. Doposiaľ nedošlo k zjednoteniu výrobcov elektromobilov 

značky elektromobilov. Výmenný systém 

Vodič elektromobilu kartou pri vjazde do výmenníkovej stanice aktivuje 

Robot rýchlo vyberie zásobník elektrickej energie z podlahy 
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