
V rámci projektu Elektromibilita společnosti E.ON (udr-
žitelná mobilita a energetická efektivita) EGÚ Brno, a. s. 
testovala po dobu 4 měsíců (prosinec – březen) vozidlo 
Smart fortwo ed s technickými parametry uvedenými na 
obr. 1. 

Celkem bylo ujeto 2 821 km, a to převážně v městském 
a příměstském provozu v Brně a okolí, tzn. časté rozjezdy 
a neplynulá jízda. Vozidlo užívala převážně jedna osoba 
s nákladem do 50 kg. V rámci testování jsme prováděli 
zkušební jízdy ad hoc pro naše zákazníky, neboť vozidlo 
bylo parkováno před hlavním vstupem do společnosti – 
obr. 2.

Dále byly uskutečněny zkušební jízdy při příležitosti se-
mináře Výsledky generálního zasedání CIGRE (70 účast-
níků) v obci Lísek na Českomoravské vysočině – obr. 3, 4. 

Zde byl k dispozici rovněž elektromobil Tesla, rovněž od 
společnosti E.ON.

Testování nebylo zaměřeno na obecné vlastnosti vozidla 

tohoto typu (velikost, bezpečnost, pohodlí…), ale z po-
hledu elektromobility, tj. nabíjení, jeho vliv na síť a dojez-
dová vzdálenost.

Nabíjení vozidla
I když tento typ vozidla umožňuje pouze tzv. pomalé 
nabíjení s požadavkem napájení 230 V/16 A vybudovali 
jsme nabíjecí stojan, který umožní alternativní nabí-
jení až do zatížení 150 A na střídavé straně, tedy 3x 
400 V/150 A. Tuto stanici nabídneme našim partnerům 
a zákazníkům.

Na základě našich zkušeností s nabíjením (celkem 
51 nabíjení respektive dobíjení) potvrzujeme dobu 
nabíjení v rozsahu 6 až 8 hod. pro plné nabití. Teplota 
okolí neovlivňovala vybíjení baterie při odsta-vení 
vozidla ani dobu nabíjení. Nevýhodou u nabíjení je 
skutečnost, že při výpadku v napájecí síti je nutné při 
obnovení napájení manuálně zapnout nabíjení. Na-
bíjení má přibližně do 80 % lineární průběh a poté se 
nabíjecí proud snižuje, avšak čas dobití o 1 % narůstá 
a mění se power factor. Typické průběhy nabíjení jsou 
na obr. 5, 6.

Maximální rychlost 100 km/h
Maximální výkon motoru 30 kW
Dojezd cca 135 km
Baterie Li-Ion, kapacita baterie 16,5 kWh
Plné nabiti za 7-8 hodin (v závislosti na stavu 
akumulátorů a venkovní teplotě). Při rychlonabíjení 
u dobíjecí stanice se čas potřebný pro dobití významně 
krátí (umožňuje smart ed 3. generace).
Maximální krouticí moment 120 Nm
Zrychleni z 0 na 50 km/h za cca 7 sekund
Spotřeba 18,5 kWh/100 km

Obr. 1 Technická specifikace Smart fortwo ed

Mimo vlastní jízdy se za dobu testování realizovalo 32 
zkušebních jízd pro třetí strany. 
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Obr. 2 Zaparkované vozidlo před budovou EGÚ Brno, a. s. Obr. 3 Zasedání CIGRE 2015

Obr. 4 Předváděná vozidla Smart a Tesla na zasedání CIGRE 2015

Dále jsme při nabíjení prováděli měření průběhů na-
pětí, proudů, činného a jalového výkonu včetně power 
factoru, a to včetně startu a skončení nabíjení. Měření 
bylo prováděno pomocí monitorů společnosti EGÚ 
Brno, a. s., a to MDS 10, PRYM a QV. Na obr. 7 až 13 jsou 
uvedeny výsledky měření výše uvedených veličin cca od 
70 % kapacity baterie. Dobíjení bylo spuštěno spínačem 
na ovladači, který je součástí nabíjecího kabelu určeného 
pro připojení do jednofázové zásuvky s jištěním 16 A. 
Nabíjení v elektromobilu indikováno zapnutím osvětlení 
palubní desky včetně indikátoru kapacity baterie v pro-
centech. Zapnutí spínače je doprovázeno proudovým 
rázem do cca 14 A (sepnutí stykače v ovladači nabíjecího 

kabelu a následným „rozjezdem“ nabíječky, jež je součástí 
vozidla (cca 6 s). Odebíraný proud při nabíjení je přibližně 
12,7 A s power factor 0,99. To odpovídá činnému výkonu 
kolem 2,73 kW.

Ukončení nabíjení je indikováno ve vozidle vypnutím 
osvětlení palubní desky. Do odpojení nabíjecího kabelu 
od napájecí sítě je klidový odběr cca 0,5 A s kapacit-
ním charakterem, tj. dodávka jalového výkonu do sítě 
0,114 kVAr.

Dominantní vyšší harmonické proudu v průběhu nabíjení 
jsou 3., 5., 9. a dosahují hodnot 1 – 3 % první harmonické. 



Obr. 7 Efektivní hodnoty U, I při startu nabíjení

Obr. 8 Oscilografický záznam U, I při startu nabíjení

Obr. 9 Efektivní hodnoty U, I a power factor během nabíjení a po jeho 
skončení

Obr. 10 Činný a jalový výkon během nabíjení a po jeho skončení

Obr. 11 Oscilografický záznam U, I po skončení nabíjení

Obr. 5 Nabíjení z 1% na 20% kapacity

Obr. 6 Nabíjení z 80% na 100% kapacity

Dominantní vyšší harmonické proudu v udržovaném 
režimu (klidový odběr) jsou rovněž 3., 5. a 9. a dosahují 
hodnot do 9 % první harmonické. Je nutno pozname-
nat, že úroveň a skladba vyšších harmonických souvisí 
s technologickým provedením obvodů interní nabíječky 
a rovněž s úrovní vyšších harmonických obsažených 
v napájecí síti.

Spotřeba, dojezdová vzdálenost
Spotřeba se pohybovala v rozmezí 0,2 – 0,3 kWh/km.

Předchozí provoz vozidla nám nebyl znám, resp. stav jeho 
baterie. Při převzetí mělo vozidlo ujeto 19 190 km.



Nejvíce byla spotřeba ovlivněna způsobem provozu 
(městský či příměstský) a skutečností, že v užívaném 
období (prosinec – březen) se vozidlo při minimálním 
temperování nedostávalo v městském provozu do reku-
perace.

Při provozu nebylo vozidlo parkováno v garáži a nebylo 
používáno předehřátí.

Dojezdová vzdálenost je relativní při průběžném dobíjení. 
V rámci testování jsme provedli extrémní jízdu, při které 
vozidlo ze 100 % nabití baterie ujelo 122 km, kapacita ba-
terie po jízdě činila 1 %. Nejednalo se o městský provoz. 
Takový provoz lze doporučit pouze se zimním oblečením 
řidiče, neboť topení nebylo použito. Rádio i cirkulace 
vzduchu byla vypnuta.

Shrnutí
I když vozidlo Smart s pohonem 45 1EV Fortwo couple 
electric drive je starší generace, považujeme jej za vhod-
né pro městský provoz, přičemž nehodnotíme pořizovací 
cenu. Využití elektromobility obdobných Smart měst-
ských vozidel bude určené především „nabíjecí“ infra-
strukturou a tarifem pro nabíjení rychlé nebo pomalé. 
Možná úskalí vzniknou v místech větší koncentrace nabí-
jecích stanic v souvislosti s provozem napájecí sítě včetně 
transformace vn/nn.

Pro provozovatele elektromobilů doporučujeme přijmout 
axiom „nabíjejte vždy, když můžete, ne až když musíte“. 
Ten jsme si vypůjčili od Ing. Petra Koláčka ze společnosti 
E.ON, kterému současně děkujeme za poskytnuté infor-
mace a zkušenosti z oblasti elektromobility.

Obr. 12 Vyšší harmonické U, I při nabíjení

Obr. 13 Vyšší harmonické U, I po skončení nabíjení




