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Úvod 

Doprava ve městech je obecně zdrojem emisí, které zatěžují životní prostředí. 

- Osobní doprava (automobily) 

- MHD 

- Užitková doprava ( Zásobování, Pošta, Technické služby) 
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- jedno z nejvíce postižených měst v ČR 
- roční průměrná koncentrace PM10 = 38 µg/m3 

- více než 70 dní v roce s nepříznivou imisní situací 
     z hlediska PM10 
 
 
 
- největší znečišťovatelé: 

- průmysl (7 % plochy města) 
- doprava (79 % plochy města) 
- individuální vytápění  
  domácností (14 % plochy města) 
- emise z polského území 
  (celoplošně) 

Ovzduší v Ostravě 



Limity exhalací vozidel MHD 

Struktura a vlastnosti vozového 
parku DP Ostrava 



Vnitroobvodové linky:  diesel 
Meziobvodové linky:  diesel 

Dopravní podnik ostrava prezentoval již v roce 
2013 svou dlouhodobou strategii s názvem:        

Zelená a čistá Ostrava 2025 

Vliv struktury vozového parku DP Ostrava na ovzduší v Ostravě – současný stav 



Nové tramvajové a trolejbusové tratě 

+ 
Vnitroobvodové linky:  elektrobus 
Meziobvodové linky:  CNG 

Vliv struktury vozového parku DP Ostrava na ovzduší v Ostravě – navrhovaný stav II 



Noční nabíjení  

-  Nabíjení malým výkonem po dlouhou dobu a následný celodenní provoz 

-  Vhodné pro běžný nekomerční provoz s menším denním nájezdem 
 

Průběžné nabíjení  

- Nabíjení velkým výkonem, po krátkou dobu během dne tak, aby nedocházelo ke 
zbytečně dlouhým prostojům (konečné autobusů, zastávky, prostory manipulace          
s nákladem) 

- Je vhodné pro vozidla s velkým denním nájezdem, u kterých není možné případně 
není ekonomické použít akumulátor s dostatečnou kapacitou.  

 

- Dodávky automatizace, spol. s r.o. ve spolupráci s Družstvem Envicrack pracuje na 
vývoji vlastního automatického kontaktního systému pro nabíjení autobusů, 
nákladních vozidel a lehkých užitkových vozidel, který je vhodný pro použití v 
dopravních systémech s průběžným dobíjením. 

Součástí vývoje je také univerzální nabíjecí zdroj, který může čerpat energii z veřejné 
distribuční sítě 3x400V  nebo z trakčního trolejového stejnosměrného vedení 600V. 

Režimy nabíjení 
elektrických vozidel 



Ve veřejné studii E-mobilita v MHD byla prezentována závislost spotřeby na jednoho 
pasažéra v závislosti na maximálním dojezdu e-busu.  

Režimy nabíjení 
elektrických vozidel 

*) výsledku testů v DP Ostrava 



 

Na světě v současnosti v provozu již několik systémů pro automatické připojení nabíjení 
(TOSA – ABB, Watt systém, Hybricon, Proterra, …). Jedná se však o jednoúčelová zařízení 
navržená pro specifický typ vozidel s konstantní výškou. 

 

Nově navržený automatický kontaktní systém by měl umožňovat co nejširší oblast použití 
pro nabíjení různých typů autobusů a užitkových vozidel. Při vývoji jsme se zaměřili na 
některé vlastnosti systému, které nejsou u stávajících řešení vesměs uvažovány: 

 

- Minimální zastavěný prostor v místě pohybu cestujících 

- Dostatečná vzdálenost od vozidla 

- Široký rozsah nastavení výšky nabíjecího konektoru 

- Funkce při bočním náklonu vozidla „ Kneeling“ 

Cíle vývoje 



 

 

 Dosažené parametry: 
 

Rozsah výšky připojovaných vozidel:  2,6 – 3,5m 

Tolerance zastavení v podélné ose:  0,5m 

Tolerance zastavení v příčné ose:  0,2m 

Úhel natočení vozidla:    + 5° 

Maximální přenášený proud:   350A 

Spolehlivá funkce při náklonu vozidla tzv. kneeling 



Funkce automatického kontaktního 
systému 

- Plně automatický systém, pracující bez zásahu obsluhy. 

- Řidič aktivuje nabíjecí stanici tlačítkem ve vozidle a poté pouze přistaví vozidlo k 
nabíjecímu systému.  

- Systém dle autorizace vozidla a zjištění jeho výšky nastaví  svislou polohu. 

- Následná navigace probíhá se zpětnou vazbou optických, ultrazvukových a indukčních 
snímačů. 

- Po dokončení připojení je dán povel nabíjecí stanici pro zahájení nabíjení. 

- Po dokončení nebo přerušení nabíjecího procesu je propojení s vozidlem automaticky 
ukončeno vytažením kontaktní hlavice a uvedením systému do výchozí polohy.  



 

 

 

- Rozsah výšek je pokryt pomocí teleskopického 
nosného sloupu s centrálně umístěným lineárním 
aktuátorem. Využitelný zdvih sloupu je 900mm. 

- V horní části sloupu je dvouosé polohovací zařízení 
určené pro přesné navedení nabíjecí hlavice do 
zásuvky vozidla. 

- Podélná kompenzace nepřesnosti zastavení vozidla 
je řešena prostřednictvím pohonu s kuličkovým 
šroubem a lineárními kuličkovými vedeními. Rozsah 
v tomto směru je 500mm. 

- Posuv hlavice v příčné ose a její zasunutí do 
protikusu na e-busu je zajištěn lineární jednotkou s 
ozubeným řemenem. Rozsah pohybu jednotky je 
1000mm, což umožní dosažení příčné nepřesnosti 
zastavení vozidla v rozsahu 200mm. 

- Poklop otvírají 2 lineární aktuátory. 

Polohovatelnost  



 

 

 

Vysunutí nabíjecí stanice pomocí lineárního 
aktuátoru s řemenovým přenosem síly 

Otevření dvířek při aktivaci nabíjecí 
stanice 

Připojování 



 

 

 

Zkušebna pro testování systémů automatického připojení nabíjení  



 

 

 

Zkušebna pro testování systémů automatického připojení nabíjení  



 

 

 

Nabíjecí stanice pro průběžné dobíjení 

Provozní podmínky: 

- Venkovní prostředí s teplotami -25 až 40 °C 

- Chlazení kapalinovým chladicím systémem 

 

Připojitelnost: 

- Distribuční síť 3 x 400V, 50Hz 

- DC trakční soustava 600V 

 

Výstupní parametry: 

- Napětí 300 – 850V, proud 30 – 250A 

- Jmenovitý výkon 150 kW 

 

Regulace výstupního napětí a proudu pomocí polovodičového měniče. 

Komunikace mezi nabíjecí stanicí a nabíjeným vozidlem je pomocí protokolu CAN  



Děkuji za pozornost 


