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Abstract: In this article, a selected locality was evaluated in terms of charging infrastructure and 

a scenario for three types of installations of AC and DC charging stations according to NAP were 

determined. Furthermore, the parameters of the charging stations used in the scenario were com-

pared. 
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1 ÚVOD 

Článek je zaměřen na rozvoj nabíjecí infrastruktury ve vybrané lokalitě v Brně, jelikož rozvoj elek-

tromobility je závislý na rozvoji infrastruktury nabíjecích stanic. Článek vychází z předpokladu zna-

losti rozdílu mezi AC a DC  nabíjecími stanicemi a rozdílem mezi rychlým a pomalým nabíjením. 

V článku budou řešeny parametry vybraných nabíjecích stanic a plánovaný odhad počtu nabíjecích 

stanic ve vybrané lokalitě podle NAP.  

2 TYPY VYBRANÝCH NABÍJECÍCH STANIC 

Nabíjecí stanice byly vybrány na základě již existujících instalací a podle odhadu rozvoje EV v dané 

oblasti.  

Název stanice 
Typ 

nabíjení 

Jmenovitý 

výkon1 

[kW] 

Výstupní 

napětí 

[V] 

Výstupní proud 

[A] 

Příkon 

stanice 

[kVA] 

Vstupní 

napětí 

[V] 

Vstupní 

proud 

[A] 

Terra AC 

wallbox 
AC 11 230 16 11 230 16 

Terra 54 CT DC 50 200-500 125 77 400 112 

Terra 184 CC DC 180 150-920 200 192 400 280 

Terra HP 350 DC 350 150-920 
200 (CHAdeMO) 

500 (CCS-1) 
384 600 370 

Tabulka 1 Přehled parametrů vybraných nabíjecích stanic [1] [2] [3] [4] 

 TERRA AC WALLBOX TAC-W11-G5-R-0 

Jedná se o nabíjecí AC stanici se zásuvkou Mennekes Type-2, která disponuje maximálním jmeno-

vitým výkonem 11 kW.  Nabíječka je záměrně vybrána tak, aby disponovala menším výko-

nem. Jelikož většina palubních nabíječek elektromobilů není schopna vyšší výkon 

                                                      
1 Jedné se o maximálně dosažitelnou hodnotu. Reálně bude nabíjecí výkon nižší, jelikož je řízen palubní 

nabíječkou elektromobilu. 
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dlouhodobě využít. Za předpokladu, že řidič denně nespotřebuje celou kapacitu baterie, je 

nabíjecí výkon 11 kW dostačující k opětovnému nabití elektromobilu během nočního nabí-

jení. [1] 

 ABB TERRA 54 CT 

Nabíjecí DC stanice Terra 54 CT je vybavena jedním CCS2 konektorem a zásuvkou na AC nabíjení. 

Tato konfigurace byla vybrána na základě trendu standardizace nabíjecích konektorů, podporova-

ných ze strany Evropské unie. Konektor CCS2 disponuje maximálním nabíjecím výkonem 50 kW 

a AC konektor Mennekes Type-2 22 kW. [2]  

 ABB TERRA 184 CC 

Nabíjecí stanice Terra 184 CC disponuje rychlým DC nabíjením o maximálním výkonu 180 kW. 

Konfigurace CC umožňuje nabíjení přes dva konektory CCS. Při stejnosměrném nabíjení dvou aut 

zároveň je odebíraný výkon 2x90 kW. [3] 

 ABB TERRA HP 350 

Jedná se o ultra rychlou nabíjecí DC stanici, vybavenou maximálním výkonem 350 kW a stálým 

výkonem 320 kW. Výstupní proud je rozdílný, podle použitého konektoru, kdy CHAdeMO dispo-

nuje maximálně 200 A DC a CCS-1 až 500 A DC. Stanice je rozdělena na dvě části nabíjecí stojan 

a dvě silové části (power cabinet). Nabíjecí stojan slouží pouze k chlazení a samotné předávce ener-

gie s elektromobilem. V silové části dochází k usměrnění proudu, který se tedy do stojanu dostává 

již usměrněný. Silová část obsahuje i transformátory kvůli galvanickému oddělení. Při instalaci dvou 

výdejních stojanů a dvou silových částí lze provozovat tento nabíjecí bod jako rychlonabíjecí DC 

stanici o maximálním výkonu 350 kW (při připojení jednoho elektromobilu). Ovšem pokud budou 

připojeny elektromobily na obou stojanech, tak se silové části rozpojí a každá zásobuje jeden stojan 

a ve výsledku tedy dostaneme dvě nabíjecí stanice, každou o maximálním výkonu 175 kW. [4] 

3 SOUČASNÝ STAV LOKALITY 

Vybraná oblast se nachází v Brně, ovšem nebude blíže specifikována, jelikož se nejedná o oficiální 

studii a zadavatel si žádá utajení oblasti. Ve vybrané lokalitě se nachází dva obchodní domy, čtyři 

prodejny automobilového průmyslu, firmy stavebního průmyslu a velká bytová jednotka. Elektri-

zační síť této oblasti je převážně řešena silovým kabelem 22-AXEKVCEY 1x240/25. V oblasti ve-

dení se nachází 52 transformátorů. Oblast je napájena z transformovny 110/22 kV a disponuje jedním 

transformátorem 25 MVA a jedním 40 MVA. [5] 

Ve vybrané oblasti se v současné době nachází tři pomalé střídavé dobíjecí stanice jedna s výkonem 

AC 11 kW, dvě s výkonem AC 2x22 kW. Je zde instalována jedna rychlodobíjecí stanice DC, která 

disponuje 50 kW při připojení konektorem CHAdeMO, a 150 kW při připojení přes konektor CCS2 

i AC dobíjením o výkonu 22 kW. V oblasti napájené ze stejné rozvodny se dále nachází tři DC na-

bíjecí stanice s výkony 50 kW (s konektory CCS2 i CHAdeMO), které jsou vybaveny i AC nabíjením 

22 kW přes konektor Mennekes Type-2 a dvě nabíjecí stanice AC 2x22 kW. Zhodnocení stávající 

infrastruktury nabíjecích stanic v této lokalitě proběhlo pomocí mapy nabíjecích stanic fDrive.cz. [6]  

4 SCÉNÁŘ INSTALACE STANIC 

Podle cíle NAP CM 2019 by mělo být v roce 2030 k dispozici 19 000-35 000 dobíjecích stanic, aby 

infrastruktura dokázala pokrýt nároky 220 000-500 000 elektromobilů a 800-1 200 elektrobusů, které 

by měly na českých silnicích dle NAP jezdit právě do roku 2030. [7] Jelikož se v lednu roku 2020 

nacházelo v České republice 750 dobíjecích stanic, jedná se o pětadvaceti až padesátinásobný nárůst. 

Dnes se ve vybrané lokalitě nachází devět nabíjecích stanic, do roku 2030 by to tedy mohlo být 225-
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450. Samozřejmě tento odhad není úplně přesný, kvůli tomu, že nárůst nabíjecích stanic nebude rov-

noměrný, ovšem vybraná lokalita disponuje dobrým potenciálem k podobnému nárůstu stanic. 

Scénář uvádí instalace AC i DC nabíjecích stanic (viz tabulka 1) ve třech oblastech rozvoje nabíjecích 

stanic: bytová jednotka, průmyslové objekty, čerpací stanice. 

 

 

Obrázek 2 Schéma vedení vybrané lokality 

 

 INSTALACE 100 AC NABÍJECÍCH STANIC TERRA AC WALLBOX 11 KW A 4 DC NABÍJECÍ 

STANICE ABB TERRA 54 U BYTOVÉ JEDNOTKY 

Tato instalace by byla realizovatelná například u velké bytové jednotky nacházející ve vybrané lo-

kalitě. Nabíjecí stanice by byly instalovány na parkovišti před bytovou jednotkou. Celkem by zde 

bylo k dispozici sto míst pro připojení elektromobilu na AC nabíjecí stojany 11 kW a osm míst na 

připojení k DC nabíjecí stanici, z nichž čtyři by disponovaly nabíjením DC 50 kW a zbylé čtyři AC 

22 kW. Celkový instalovaný příkon nově instalovaných nabíjecích stanic by tedy činil 1 408 kVA. 

(100 x 11 kVA + 4 x 77 kVA = 1 408 kVA) 

 INSTALACE 8 RYCHLÝCH DC NABÍJECÍCH STANIC TERRA 184 A 8 ULTRARYCHLÝCH NABÍ-

JECÍCH STANIC TERRA HP 350 S DVĚMA NABÍJECÍMI STOJANY V PRŮMYSLOVÝCH OBJEK-

TECH 

Jednalo by se o instalaci rychlonabíjecích stanic v několika průmyslových objektech, například: sta-

vební firmy, automobilové salóny a prodejna nákladních automobilů. Jelikož se jedná o automobilku, 

která již projevila velký zájem v rozvoji elektromobility mezi nákladní dopravou, je velmi pravdě-

podobné, že se i v této pobočce časem budou prodávat nákladní elektromobily. Ty budou potřebovat 

silnější nabíječky, jelikož budou mít baterie o větších kapacitách. Celkový instalovaný příkon všech 

zařízení by při této instalaci činil 3 008 kVA. (8 x 184 kVA + 4 x 384 kVA= 3 008 kVA) 

 INSTALACE 6 RYCHLÝCH DC NABÍJECÍCH STANIC TERRA 184 A 2 ULTRARYCHLÝCH NABÍ-

JECÍCH STANIC TERRA HP 350 S DVĚMA NABÍJECÍMI STOJANY NA ČERPACÍ STANICI 

U této varianty by bylo instalováno šest rychlonabíjecích DC stanic s nabíjecím výkonem 180 kW 

a dvě ultrarychlé nabíjecí stanice s maximálním nabíjecím výkonem 350 kW. Byly by umístěny na 

čerpací stanici, která si již v dané lokalitě nachází. Výhodou této lokality je, že se nachází u sjezdu 
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z dálnice, tudíž by tento nabíjecí bod mohly využít i elektromobily, které by pouze sjely z dálnice 

a po nabití se na ni opět vrátily. Čerpací stanice, která se v současné době ve vybrané lokalitě nachází, 

disponuje šesti čerpacími stojany. Pokud by například jedno čerpání pohonné hmoty trvalo i s plat-

bou do pěti minut a nabití Tesly Model S s kapacitou baterie 75 kWh z 10 % na 80 % trvá do dvaceti 

minut při využití nabíječky Terra 184 a do deseti minut při využití nabíječky Terra HP 350, byl by 

počet osmi stanic pro kompletní nahrazení všech čerpacích stojanů dostatečný. Celkový instalovaný 

příkon všech zařízení by tedy činil 1 920 kVA. (6 x 192 kVA + 2 x 384 kVA = 1 920 kVA) 

5 ZÁVĚR 

V článku byl na základě odhadu počtu nabíjecích stanic v České republice do roku 2030 z NAP čisté 

mobility stanoven scénář instalace vybraných AC i DC nabíjecích stanic. První instalace popisuje 

zavedení AC nabíjecích stanic a 50 kW DC stanic u bytové jednotky, kde je předpoklad dlouhodo-

bějšího parkování EV. Druhá instalace popisuje vybudování rychlonabíjecích stanic v průmyslových 

objektech, kde je předpoklad potřeby vyšších nabíjecích výkonů. Třetí instalace uvádí vystavění 

rychlých a ultra rychlých nabíjecích stanic na čerpací stanici v blízkosti dálnice, kde je požadavek 

na co nejrychlejší nabití EV a na minimální tvoření front. V následující práci dojde k uskutečnění 

výpočtů a možnému rozšíření počtu nabíjecích stanic v jednotlivých instalacích. 
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