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EKOVA ELECTRIC a.s. 
 Dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava a.s. 

 Opravy, modernizace a výroba elektrických prostředků veřejné 

dopravy: tramvají, trolejbusů a elektrobusů 

 Základní kapitál 500 mil. CZK 

 Navazujeme na 100letou tradici – špičkové know how 

 Vlastní výrobní kapacity – tým 249 kvalifikovaných 

zaměstnanců 

 Naše modernizované/nové tramvaje, trolejbusy a elektrobusy 

jezdí v 16 městech 11 zemí Evropy a v USA 

 

 



Naše vize 
 

Chceme být dodavatelem inteligentních řešení pro veřejnou 

dopravu, uznávaným na národní i mezinárodní úrovni pro své 

jedinečné know-how. 

 

 



Příběh elektrobusu 
2009  vyroben první elektrobus 

2015  zahájena výroba elektrobusů podle vlastního know-how 

2017  modulární systém = stavebnice 

2018 první 2 elektrobusy s ultra rychlým nabíjením ve standardu     

            OppCharge v České republice a na Slovensku 

 

 

     

 



Modulární platforma 

 
Moduly lze jednoduše 
vyměňovat a kombinovat podle 
specifikace a požadavků 
zákazníka     

Z výsledné modulární sestavy 

následně vyplývají prvky 

konečné montáže = okna, 

dveře, sedadla, madla aj. 

 



Modulární platforma 

Příklad = základní modul STŘECHA – její složení je ovlivněno: 

 

 

 

 

TYPEM VOZIDLA 
 Elektrobus s rychlonabíjením 

 Elektrobus s pomalým nabíjením 

 Parciální trolejbus 

 

 

 

POUŽITÝMI ZAŘÍZENÍMI 
 Klimatizace 

 Baterie  

 Střešní okna 

 Chladič  

 Výzbroj (trolejbus) 

 Střešní ventilátory 

 Sběrače, nabíjecí ližiny apod. 

 

 

 



Elektrobusy pro Dopravní podnik 

Ostrava a.s. (DPO)  

 



Pilotní projekt – unikátní řešení 
 

První elektrobus s ultra rychlým nabíjením ve standardu 

OppCharge v České republice a na Slovensku 

 

 100% nízkopodlažní 

 plně elektrický 

 klimatizovaný s automatickou regulací 

 distribuce čerstvého vzduchu po celém voze 

 300 vteřin nabíjení = 1 hodina jízdy 

 nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce 

 

 

 



Základní prvky elektrobusů 
 

3 základní prvky elektrobusů = SYSTÉM NABÍJENÍ, BATERIE, 

POHON 

 

SYSTÉM NABÍJENÍ elektrobusů pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 ultra rychlé nabíjení ve standardu OppCharge 

 pomalé nabíjení – offboard – je řešeno externí nabíječkou 

s výkonem 25 kW  

 

 

 



Ultra rychlé nabíjení ve standardu 

OppCharge 

 

 

Nabíjecí rozhraní je součástí nabíjecí infrastruktury, všechny pohyblivé části                       

jsou integrovány do pylonu, zatímco kontaktní ližiny jsou pevně připojeny k autobusu. 

Vzájemná spolupráce systémů = „standard“  

Každá nabíječka může nabíjet jakékoliv vozidlo s odpovídajícím rozhraním, a to nejen 

autobusy, ale i jiné municipální vozy => vozový park lze doplnit o nové vozidlo => jasná vize 

do budoucnosti 

MAXIMÁLNÍ NABÍJECÍ VÝKON  = 450 kW 

 

MINIMÁLNÍ HMOTNOST  = Nízká hmotnost nabíjecích ližin nemá vliv na 

obsaditelnost 

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ  = Nabíjení je plně automatizováno a zajištěno 

obousměrnou WiFi komunikační sekvencí 

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE 

SYSTÉMŮ  

= ISO 15118/DIN 70121/IEC 61851/-23 A 24 pro rychlé 

nabíjení a komunikaci 

 



Elektrobusy pro DPO – křivka 

nabíjení 
 

 

 

 



Elektrobusy pro DPO - trasa 
Linka číslo 64 

SMĚR:  Svinov mosty d. z. – Sanatoria = 11,5 km (22 min) 

SMĚR:  Sanatoria – Svinov mosty d. z. = 11,8 km (26 min) 
 

Umístění pantografu = Svinov mosty d. z. 

Následně projedou trasu ve směru Ostrava Svinov – Klimkovice Sanatoria a zpět. 

1 elektrobus 15 x za den => denní ujetá vzdálenost elektrobusu - cca 350 km. 

 

 

 

 

 

 

 



Elektrobusy pro DPO – denní dojezd  

 Data ze systému, který slouží k monitorování technického stavu vozidel 

 

 

 

 



Elektrobusy pro DPO - baterie 
 

 2 baterie Li-ion LTO  

 Nominální kapacita - 2 x 43 kWh 

 Použitelná energie – 2 x 37 kWh 

 Každá baterie s vlastní klimatizací 

 Umístění baterií – 1 ks na střeše (1.045 kg),  

1 ks v zadním převisu (1.050 kg) 

 Garantovaný dojezd - 30 km  

 

 

 



Elektrobusy pro DPO - pohon 
 

 Trakční měnič + motor = chlazené vodou 

 Motor TM4:  jmenovitý výkon 195 kW, jmenovitý točivý moment 2060 Nm 

 Synchronní motor se vyznačuje nižší hmotností a menšími ztrátami   

=> účinnost až 94,8 %, výkon až 350 kW 

 

 

 



Udržujeme města v pohybu 



 

Děkuji Vám za pozornost 

 
Kontakt: Ing. Eva Pražáková 

               prazakova.eva@ekova.cz 

 

 

 


