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Dobíjecí zařízení pro těžká bateriová vozidla 
  



— 
Dobíjení vysokým výkonem vs. životnost baterií  

Svůj dobíjecí výkon (proud) si vždy určuje samo vozidlo dle své 
technologické zástavby (vlastní baterie, BMS, délka záruky na 
baterie atd.) 

 
Nabíjecí systém poskytne pouze to, o co si vozidlo „řekne“ až do 

maximálního výkonu nabíjecího systému. 
 
 
 



— 
Význam dobíjecí infrastruktury v MHD a nákladní dopravě  

S rostoucím počtem elektrických vozidel roste úměrně tlak na 
spolehlivost a dostupnost služby dobíjení. 
 
 
S postupným přechodem na EV rychle dosáhneme úrovně „kritické 
infrastruktury“  
 
 
Nefunkční vozidlo jednoduše nahradíme,  nefunkční dobíjecí  
infrastruktura nám zastaví celou dopravu na konkrétní trase. 
 
 
 



— 
Význam dobíjecí infrastruktury v MHD a nákladní dopravě   

Dobíjecí infrastruktura se staví s předpokládanou životností systému 
min. 10 let 
 
 
Příprava projektu má zohledňovat potřeby s výhledem dekády, nikoli 
aktuálního stavu elektromobility. 
 
 
Technologie, která má sloužit dlouhodobě spolehlivostí např. 99,5% 
nemůže být levná. Jedná se vždy o velmi nákladnou investici. 
 
 
 
 



— 
MHD  

 
Dobíjecí infrastrukturu pro MHD lze velmi dobře naplánovat a hlavně 
efektivně provozovat 
 

• vozidla jezdí dle daných jízdních řádů stejnou trasu 
• počet vozidel je definován 
• je přesně dán počet dobití za časovou jednotku 
• spotřebovaná energie vs. dimenzování přípojky 
• efektivní využití konkrétní dobíjecí stanice  
• efektivní spolupráce s bateriovým úložištěm 

 
 
 
 
 
 



 Standardy dobíjení v MHD - obecně  

2 polový systém (tzv. parciální trolejbusy) 

• desítky let používaná, ale stále funkční a spolehlivá koncepce, která využívá klasickou „trolej“ 

• efektivně využívá současnou energetickou síť  pro tramvaje 

• nutná pravidelná údržba  a kontrola trolejového systému (např. namrzání drátů, problémy při stržení, nebo poškození troleje) 

• úplná, nebo částečná geografická závislost na troleji  

 

4 pólový systém na principu bezobslužného automatického pantofrafu  (tzv. OppCharge) 

• nová technologie zaměřená na moderní městskou architekturu bez „drátů nad hlavou“ 

• není závislá na troleji,  či vlastní existenci tramvajové rozvodné sítě 

• jednoduše se rozšiřuje a udržuje 

• vyznačuje se nižšími provozními náklady a jednoduchou údržbou 

 

Standartní kabelové dobíjení CCS 

• společné pro osobní i těžká vozidla 

• využití hlavně v depu MHD, nebo nákladního dopravce 
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 Systém OppCharge „Panto Up“ a  „Panto Down“ 

 

• OppCharge = Opportunity Charging (tzv. příležitostné dobíjení na trase konkrétní linky) 

 

• Průběžné dobíjení v konečných zastávkách po dobu 3-6 minut 

 

• Výkony až 600 kW 

 

• Technologicky i výkonově  identické systémy liší se hlavně umístěním dobíjecícho pantografu 

 

• Panto Up - panto je součástí vozidla 

 

• Panto Down - panto je součástí dobíjecí infrastruktury 

 

• Obecně je více rozšířený systém Panto Down (stacionární panto „pod střechou“ je považováno více spolehlivé) 
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„Panto Down“ vs. „Panto Up“ 

Panto Down 

Pantograph Up 

Panto Up 



— Zero-emission transport at Birmingham Airport with Volvo 



— 

Cleaner air for historic spa town – Harrogate Bus station 



 Dobíjení v depu  

 

• Podobný systém pro MHD i nákladní dopravu (shodný s dobíjením osobních vozidel) 

 

• Dobíjení přes kabel (CCS) 

 

• Dobíjení v řádu desítek minut (dle použitého výkonu, velikosti baterií a potřeb uživatele) 

 

• Nejvíce používané výkony v současnosti do 150kW 

 

• Dobíjecí výkon si vždy určuje samo vozidlo dle své technologické zástavby (např. baterie) 
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— First fully electric bus depot in Germany – Hamburg Hochbahn 



Obdobné řešení pro ČEZ ESCO v Trutnově 
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Mobilní dobíječky v depu (tzv. Mobile Cart) 
 

 

Mobile cart obsahující Terra DC wallbox 24kW 

 

Ideální pro  

• Servisy 

• Dealerství  

• Depa, garáže atd. 

• 24kW/70kg 

 

  

  

 

 

 

  

 

 





— 
ABB technologie pro dobíjení v MHD a nákladní dopravě  



24kW 50kW 100kW 150kW 300kW 450kW 600kW 

Connector 

DC wallbox Terra 54HV HVC 100C 
1-3 depot box 

HVC 150C 
1-3 depot box 

Pantograph 
Down 

HVC 150PD kit /  
HVC 150PD 

HVC 300PD HVC 450PD HVC 600PD 

Pantograph 
Up 

Terra 54HV PU HVC 100PU-S /  
HVC 100PU 

HVC 150PU-S /  
HVC 150PU 

HVC 300PU HVC 450PU HVC 600PU 

Dobíjecí systémy pro těžká vozidla (e-Bus, e-Truck) 
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