
Vodíkové technologie v dopravěVodíkové technologie v dopravě
ČR jako křižovatka H2 Evropy

Aleš Doucek
Místopředseda představenstva

Česká vodíková technologická platforma



Proč vodík?

Vodík = bezuhlíkatý nosič energie
Využití vodíku v palivových článcích bez emisí

Vysoká účinnost konverze na elektřinu i pohonu jako celkuVysoká účinnost konverze na elektřinu i pohonu jako celku

Snížení závislosti na dovozu ropných paliv
Výroba vodíku z vody pomocí elektrické energie

Stabilizace energetiky
Akumulace energie, záložní zdroje

Nový přístup k nakládání s energií Vodíkové hospodářstvíNový přístup k nakládání s energií Vodíkové hospodářství
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Vodíkové hospodářství
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Vodíkové regiony

SNÍŽENÍ EMISÍ
Vodík má potenciál snížit celkové emise CO2 
ze silniční dopravy do roku 2050 o více než 
50-70% (a to nákladově efektivním způsobem)50-70% (a to nákladově efektivním způsobem)

HOSPODÁŘSKÝ RŮST:
silný pokles zranitelnosti v rámci závislosti 
na ropě (náhlé změny ceny či jistoty 
dostupnosti v návaznosti na politiku a 
rozmary dodavatele). 
pozitivní dopad na zaměstnanost. Odhad 
zavedení vodíku je cca 200.000 - 400.000 

SNÍŽENÍ HLUČNOSTI
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zavedení vodíku je cca 200.000 - 400.000 
nových pracovních míst v EU. 

CESTA K PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI EU
Zavedení vodíku do energetického systému 
nabízí možnost zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie.



Stav implementace v EU
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Stav v ČR

První demonstrace – projekt TriHyBus
První vodíkový autobus a čerpací stanice v rámci nových zemí EU
Realizace projektu 1/2008 až 12/2009Realizace projektu 1/2008 až 12/2009
Financování z ERDF, MDČR a vlastních zdrojů konsorcia
V provozu na městské lince v Neratovicích

Hlavní členové konsorcia
ÚJV Řež, a. s. – koordinátor projektu, vlastník
Škoda Electric –trakční a řídící systém, kompletace
Proton Motor (D) – palivový článek a tlakové lahveProton Motor (D) – palivový článek a tlakové lahve
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Projekt TriHyBus – Neratovice
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Zero Emission Ship (Hamburg)
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Aktuality ze světa

23.6. 2015 V Rize podepsána deklarace o podpoře vodíkových 
technologií v dopravě
29.9. 2015 - Čína nakupuje přes 330 autobusů poháněných 29.9. 2015 - Čína nakupuje přes 330 autobusů poháněných 
palivovým článkem od společnosti Ballard
1.10.2015 – Na autosalonu v Tokiu byl představen nový model 
Honda FCV s dojezdem kolem 700 km
2.10. 2015 Toyota obdržela v USA více než 1900 objednávek na 
model Mirai
9/2015 Koncern Volkswagen přiznává podvody při určování 
emisí
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Osobní automobily k dispozici
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Uskupení významných evropských společností pro vytvoření nízkoemisní
dopravy s nízkou hlučností a dostatečným dojezdem
V Německu deklarováno 400 čerpacích stanic do roku 2023

Clean Energy Partnership, H2 Mobility
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Potenciál ČR

Zajistit první výstavbu prvních čerpacích stanic do roku 2020
Zprůjezdnění ČR v návaznosti na rozvoj v Německu

Transevropská dopravní síť Transevropská dopravní síť 
Vhodné umístění: Praha, Ústecký kraj, Brno, Ostrava, Plzeň, Vysočina



Projektová idea - ČR jako křižovatka H2 Evropy

Základní parametry projektu
Doprava bez emisí škodlivých látek a s nízkou hlukovou zátěží
Zapojení do celoevropské sítěZapojení do celoevropské sítě
Zviditelnění vodíkových technologií
Získání zkušeností, demonstrace vyspělosti českého průmyslu 
Zapojení průmyslu, samosprávy a státní správy



Projektové fáze - ČR jako křižovatka H2 Evropy

Fáze 1 - Čerpací stanice 
+ onsite výroba vodíku

Fáze 3 - Doplnění o 
další odběratele –
os.auta, lodě, malá 
nákladní vozidla

Fáze 2 - Autobusy s 
palivovým článkem 



Vodíkové autobusy – investiční náklady

Historicky Současnost a výhled (tis. EUR)



Další aplikace



Dopravní prostředky
Provozovatelé

Dopravní podniky

Potenciální partneři

Výroba vodíku
On-site produkce

Výrobci elektrolyzérů
Taxislužby
Lodní doprava
Rozvoz zásilek
Firemní flotily

Výrobci
Karoserie
Elektrická trakce

Čerpací infrastruktura

Výrobci elektrolyzérů
OZE

Zásobování
Vodík jako vedlejší produkt

Rafinerie, chemické provozy

Čerpací infrastruktura
Výrobci kompresorových jednotek
Tlakové nádoby
Provozovatelé čerpacích stanic



Konference „Hydrogen Days“



Při výběru lokality podpořeno 
primátorem hlavního města 
Prahy (2010)

Konference „WHTC 2017“

Prahy (2010)
Mezinárodní konference 
světového významu
„Future might be closer than
you think“
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Shrnutí

Na západ od našich hranic prudký rozvoj infrastruktury
Vozidla poháněná vodíkem jsou připravena k nasazení do 
provozuprovozu
Komerční společnosti v ČR projevují zájem na rozvoji oboru
Ekonomické parametry zatím neumožňují výstavbu a provoz 
bez dotační podpory
Pokud nebudeme konat nyní, může ČR zůstat bílým místem na 
mapě vodíkové mobility



dck@ujv.cz www.hytep.cz


