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CZ Biom podporuje čistou mobilitu  

Biopaliva 
frčí 

Propagace 
BioCNG

Zelená     
e-mobilita



Zápůjčka vozu WV ID.4      

• Auto zapůjčil autosalon EURO CAR Zlín s.r.o. (člen skupiny AUTO 
UH) ve spolupráci s importérem VW PORSCHE Praha  

• Zápůjčka trvala jeden měsíc pro elektroauto v nejtěžším zimním 
období 

• Ujeli jsme s autem více jak 5 tisíc km 
• Spotřebovali jsme 1.218 kWh elektřiny (to je ½ roční spotřeby 

mého domu) 



Myšlenky řidiče



Temné myšlenky konvenčního mobilisty

Co prolétne hlavou řidiči tankující PHM 
koukající při tom na auto stojící na nabíječce:
Dělá tu machry a výfuk má na konci drátů 
vedoucí přes celou republiku



Temné myšlenky e-mobilisty

Co prolétne hlavou řidiči elektroauta jedoucím  
za vyřachtaným nafťákem EURO -3:
No to je hnus, tohle by měli zakázat a s tím 
všechno od těžby ropy až po benzínové 
pumpy….tedy kafe tam můžou dělat dál…



Světlé chvilky konvenčního mobilisty

Však není jen ropa, máme biopaliva, 
syntetická paliva s malou emisní 
stopou, CNG a ještě lépe BioCNG/LNG 
a proč neposuzujeme auta celým 
životním cyklem a jen 
vyprodukovanými emisemi na ujetý 
km?



Světlé chvilky e-mobilisty

Však jezdím na zelenou elektřinu, 
připlácím si za certifikáty a když jsem 
doma, můžu si nabít auto ze sluníčka, a 
někteří třeba i z bioplynky, co umí nabíjet 
ve dne v noci. Pak jsou moje emise 
opravdu nulové…nebo skoro….



Spotřeba energie     

e-
mobilita

E95

Průměrná spotřeba je cca 70 kWh na 100 km a 
liší se v závislosti na stylu jízdy +- 10 kWh. Navíc 
na spotřebě se vůbec neprojeví, když si pěkně v 
autě v zimě zatopím. 

Papírová spotřeba 17,7 kWh/100 km, spotřeba 
během testu 23,2 kWh, jízda po dálnici může 
znamenat průměrnou spotřebu přes 30 kWh. 
Spořivá jízda po okrskách = 16,5 kWh. Násobek 
průměrné spotřeby je způsoben výpočtem 
mezi hodnotami + desítky kWh a – desítky kWh 
způsobené rekuperací. Na dálnici je rekuperace 
zanedbatelná a nedej bože, když si chci 
pořádně zatopit a sedět na teplé sedačce. 
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Palivové náklady na km    

e-mobilita

CNG/E95

Cena CNG v roce 2022 vyskočila na nesmyslné 
čísla, ale v Německu se tankovalo BioCNG za 1 –
1,2 EUR/kg, což byla minimálně polovina ceny 
CNG u nás. Přepočet mezi benzínem a CNG je 
1,4 a tak ceně benzínu 40 Kč/l odpovídá cena 
CNG 56 Kč/kg (objevovali se ceny i k 90 Kč)

Nejlevnější dobíjení Lidl za 6,9 Kč/kWh a 
nejdražší IONITY za 21 Kč/kWh včetně DPH. 
Takové ceny v kombinaci s rozptylem průměrné 
spotřeby tvoří velký rozdíl mezi palivovými 
náklady 1,2 – 6,9 Kč/km.

1         2          3          4         5        6 Kč/km



A jaká je tedy ID.4?



Kvůli řádnému porovnání jsem si také vyzkoušel elektrické auto na 
opačné straně trhu 



--
• Na dálnici využitelný 

dojezd cca 200 km 
• Urputná navigace k 

nabíječce 
• V automatizovaném 

řízení nesníží rychlost 
před přejezdem

• Ovládání téměř všeho 
přes dotykovou 
obrazovku 

++
• Pohodlné, prostorné
• Pokročilí jízdní asistenti
• Inteligentní rekuperace
• Parádně tiché
• Velmi slušný výkon
• Nabíjecí příkon 125 kW
• I přes zadní náhon 

nepřetáčivé
• Topí téměř ihned



Finální verdikt      

• Elektrický pohon autu neskutečně sluší. Skvěle se řídí, odpadají 
neduhy motoru a převodovky. Prostě sednu a jedu.

• ID.4 je skvělé auto, našlapané technologiemi, co řídí skoro samo. 
• Není třeba přemýšlet a regulovat úroveň reguperace, auto 

vyhodnocuje samo jak moc má „brzdit“ při sundání nohy z plynu
• Auto je tak dobré, že se v něm hltají kilometry úplně na pohodu, 

ale bohužel jen od zásuvky k zásuvce. 
• Delší trasa se neobejde bez zastávky na dobití, na výkonné 

nabíječce stačí půl hodiny, ale pak je cena na km dost vysoká
• Ideální na každodenní dojíždění do práce, a to i celkem vzdálené
• Mít BPS, tak nechybí ve vozovém parku 



Kde všude jsme 
nabíjeli? 



Proč třeba nenabíjet u nejlepších? Farma Basařovi! Během nabíjení 
si můžete prohlédnout minizoo a v automatu nakoupit něco 
dobrého či nechat auto nabít přes noc a zůstat v penzionu.



Hotel Farma Choťovice. 
Tak zde nabíječky 

schválně pomalé, abyste 
si stihli pohrát s kozami, 

dát oběd, zajít do 
wellness nebo vypustit 

děti do skákacího 
centra. Navíc to 

nemusíte všechno 
stihnout za jeden den a 

můžete zůstat déle. 



Proč třeba nenabíjet u nejlepších? Obec Kněžice! Zde si nic 
nekoupíte, ani nepohrajete se zvířátky. Během nabíjení však 

můžete se starostou hodit řeč, za co má tolik významných ocenění.



Stejně dobře se dá však nabít i u jedné z nejmenších BPS v ČR o 
výkonu 99 kW nebo u Lidlu, který provozuje jednu z nejlevnějších 

sítí nabíjecích stanic o výkonu 50 kW. 



Děkuji a ať máte svou nabíječku vždy nedaleko :o)
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