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Vodíková ekonomika

http://step.vscht.cz/infografiky/vodikova-ekonomika/
http://step.vscht.cz/infografiky/vodikova-ekonomika/


Koncepce využití vodíkových technologií
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Způsoby akumulace energie - porovnání



Potenciální přínos vodíkové ekonomiky

Návaznosti na legislativu EU (zimní balíček, RED II) 
Z hlediska výrobců automobilů 

Cíl 95 g/km CO2 – průměr flotily od 2020 (naplno od 2023) 

Vodíkový pohon je považován za bezemisní (0 g/km CO2)

Z hlediska distributorů paliv

Nižší emisní stopa paliva (well-to-wheel), potenciál zvýšení podílu OZE

Z hlediska měst a obcí
Nulové lokální emise, snížení hluku

Z hlediska uživatelů
Dostatečný dojezd, rychlé tankování

Z hlediska „národního hospodářství“
Potenciál snížení závislosti na dovozech strategických surovin

Z hlediska průmyslu
Vysoce inovativní technologie, možnost vstupu na nové trhy (automotive, chemický a 

strojní průmysl).



Well to wheel emise
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(ÚJV Řež, 2013)



Vodík ze zemního plynu vs. CNG

JRC 2017 https://iet.jrc.ec.europa.eu/sites/about-jec/files/documents/WTW_010307.pdf



Nejen silniční vozidla…..
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vysokozdvižné vozíky, letištní vozíky na kufry, kola, vlaky, 

tramvaje a v neposlední řadě také malé lodě a trajekty.
V provozu je přes 5 000 vysokozdvižných vozíků ve skladech společností jako např. La 

Poste ve Francii, Wal-Mart a Coca-Cola ve Spojených státech.



Výrazný rozvoj v železniční dopravě



Spolupráce ČR/Německo

Dálkové autobusy
Praha

Mnichov

Norimberk 

Drážďany

Podpora ze strany NOW, 

potřeba nalézt financování na 

české straně

Jednání pokračují
2017: Praha, Chemnitz, Litvínov

2018: Praha

Karlovy Vary – setkání ministrů 
dopravy

Dan Ťok, Alexander Dobrindt

25. 8. 2017

„…Oba ministři také společně řešili 
aktuální trendy v automobilovém 
průmyslu, mj. vodíkovou technologii a 
její využití v dopravě. O tom, že je 
žádoucí se této technologii věnovat již 
v současném období, dokládá i přístup 
některých automobilek, které už 
zahájily sériovou výrobu vodíkových 
vozidel. Česko a Německo proto 
podpoří pilotní projekt dálkové 
autobusové linky na vodíkový pohon, 
která by spojovala Prahu s 
Mnichovem, Norimberkem nebo 
Drážďany.“



Plán rozvoje plnících stanic v Německu

Obrázek 1: Síť plnících stanic v Německu v roce 2016, 2018 a  2023 [37] 

 
2016 2018 2023

V Německu je provozováno cca 50 vodíkových stanic a do roku 2023 jich bude více než 400.



Dopravní tahy ČR a „plánované“ plnící stanice



TriHyBus 2009 – 2019?

www.trihybus.cz



Vodíková plnicí stanice – Neratovice

Parametry

Stlačený plynný vodík

Plnící tlak 400 bar

Zásobník 125 kg H2 (40 bar)

Doba plnění: cca 10 min

Zásobování: Linde Gas

Plnící rozhraní TK-16 a TK-25



Honda FCX Clarity



Toyota Mirai tankuje v Neratovicích (7/2017)



Akční rádius TriHyBusu



PROJEKT ČISTÉ MOBILITY?



ČR jako křižovatka H2 Evropy

Fáze 1 - Čerpací stanice 

+ zajištění zásobování

Fáze 3 - Doplnění o 

další odběratele –

os.auta, lodě, malá 

nákladní vozidla

Fáze 2 - Autobusy s 

palivovým článkem 

Vyřešeno v OP Doprava



Kofinancování z veřejných zdrojů (ČR a EU)

OP Doprava
200 mil. Kč pro vodíkovou tankovací infrastrukturu (začátek 2018)

OP PIK
Akumulace energie

IROP
Bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

TAČR
Epsilon, Théta – aplikovaný výzkum a vývoj

OP VVV
Podpora dlouhodobého výzkumu a vývoje

FCH JU
Výzkum, vývoj a demonstrační projekty

CEF 
Infrastruktura pro alternativní paliva

Life
Demonstrační projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí

Interreg (Central Europe a Danube)
Regionální spolupráce

Re:start?



Cíle
Podpora vývoje vodíkových technologií

Podpora zavádění vodíkového hospodářství

Koordinace

Přenos zahraničních zkušeností

Aktivity
Publikační činnost

Pořádání konferencí a seminářů

Reprezentace oboru vůči orgánům státní správy 



Hydrogen Days 2018
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13. – 15. června 2018, Praha

2018



Děkuji za 

pozornost

Ing. Aleš Doucek, Ph.D. 

dck@ujv.cz


