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PRINCIP A STAV TECHNOLOGIE

Vodíková mobilita



Vodíková ekonomika – sector coupling
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Potenciální přínosy 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).



Současné vývojové trendy vodíkové mobility

Aktivity výrobců v oblasti vodíkové osobní dopravy
Hyundai – od 2016 Huindai ix35 FCEV (pořizovací cena v DE 65 450 EUR), letos 

Huyndai NEXO

Toyota – od roku 2014 Toyota Mirai (pořizovací cena v DE 66 000 EUR)

Aktivity výrobců v oblasti vodíkových autobusů
Nejdůležitějšími výrobci společnosti Van Hool, Daimler a Toyota, v technologii však 

figurují také středoevropský Solaris a česká Škoda Electric

Cena vodíkového autobusu 625–650 tis. EUR (asi 17 mil. Kč) - v porovnání s 90. léty 

76% pokles



Toyota Mirai



Různé způsoby dopravy



Plány vybraných zemí

Německo  
do roku 2020 chce vybudovat 100 stanic, do roku 2025 pak 400, 

Národní inovační program (NIP) (250 miliónů EUR pro období let 2017-2019 a dalších 

cca 1,1 miliardy EUR do roku 2026)

NOW GmbH – implementace NIP – aktuální příklad: podány žádosti na více než 100 

vlakových souprav

Nizozemsko  
do roku 2020 chce vybudovat 20 stanic, do roku 2025 pak 50

důraz na rozvoj  vodíkových autobusů 

spolupráce v rámci Beneluxu (Belgie již dnes má 4 vodíkové stanice a má implementační 

plán – společně chtějí mít 150-200 stanic v roce 2030)

Velká Británie 
65 plnicích stanic do roku 2020 a následný rozvoj na 1000 stanic v roce 2030 



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.



HISTORIE A SOUČASNOST V ČR

Vodíková mobilita



Historie vodíkových technologií v ČR

ASTRIS
(AFC)

Vodíková 
asociace -

vznik

Vodíková 
asociace -

zánik

Obnova/zahájení 
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na univerzitách

ČKD 1kW 
AFC



Česká vodíková technologická platforma

Počet členů platformy postupně roste

Rozšiřující se spektrum aktivit
Podpora přípravy strategických dokumentů

Snaha o zapojení subjektů v ČR do mezinárodních projektů (především napojení na 

Německo a spolupráce v rámci V4)

Důležité cíle
Ukotvení vodíku a jeho podpory ve strategii ČR po roce 2020

Podpora rozvoje výzkumu a vývoje – ČR nesmí být jen „montovna“



Důležité milníky v ČR

WHTC

Hydrogen
Days

TriHyBus



TriHyBus – ocenění na Hannover Messe



Toyota Mirai tankuje v Neratovicích (2017 a 2018)



Nedávné dění v ČR

ČR členem 
Government Support 

Group

Visegrádský projekt
project CZ, SK, HU, 

PL, RO

Studie 
Vodíkové 
mobility

WHTC

Benzina plánuje 
vodíkové stanice 

Vodíková mobilita 
zahrnuta do NAP CM

Vodík v Klimaticko-
energetickém plánu 

ČR



Kofinancování z veřejných zdrojů (ČR a EU)

OP Doprava
200 mil. Kč pro vodíkovou tankovací infrastrukturu (výzvy 2018 a 2019)

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



PLÁNY ROZVOJE

Vodíková mobilita



Predikce vývoje – základní scénář  
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Aktivity a záměry subjektů v ČR 

Společnost ÚJV Řež 
plánuje postavit první vodíkovou plnicí jednotku pro malé dopravní prostředky do roku 

2020

fungování plnicí stanice má prověřit speciálně vyvinutý dopravní prostředek

Společnost Unipetrol 
zájem budovat plnicí stanice vodíku v rámci sítě Benzina minimálně v Litvínově, Praze a 

Brně 

Moravskoslezský kraj
plánují výstavbu minimálně dvou vodíkových stanic (patrně společnost Vítkovice a.s.). 

Jedna stanice bude umístěna v Ostravě a s druhou se nyní počítá pro město Opava

ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava zvažuje provozovat 60 autobusů na 

meziměstské lince Havířov, Frýdek – Místek a Karviná, které hodlá začít implementovat 

do roku 2020

Výhledově se počítá s pořízením vodíkových vlaků (nejdříve v roce 2025)



Aktivity a záměry subjektů v ČR 

Toyota 
plánuje prodávat vozy Mirai na českém trhu po roce 2020, 

Hyundai 
vyjadřuje připravenost dodat na český trh dostatečný počet aut na vodíkový pohon

Výzkumný ústav železniční 
provádí testování vlaků na vodíkový pohon pro různé výrobce vlaků

Nadace Unipetrol 
Hydrogen Horizon Race – popularizace vodíku na školách



Dopravní tahy ČR a „plánované“ plnící stanice



Shrnutí

Co již není překážkou

Technologie jsou dostatečně zralé pro každodenní užívání

Vývoj však musí a bude pokračovat

Co zatím je překážkou, ale brzy snad nebude

Chybějící tankovací infrastruktura

V blízké budoucnosti bude vytvořena páteřní síť

Budování infrastruktury musí pokračovat

Malý zájem o čistou mobilitu ze strany veřejnosti a průmyslu ČR

Trvající překážky

Vysoké pořizovací ceny technologií

Významné snížení cen může přijít až s masovým nasazením

Co dělat dál?

Pokračovat v podpoře výstavby tankovací infrastruktury

Podporovat nákup vozidel (především integrované projekty pro veřejnou dopravu)

Aktualizovat a harmonizovat související legislativu

Podporovat zapojení firem v regionu do VaV

Podporovat osvětu a vzdělávání

Podpora „Vodíkových regionů“



Source: 

http://ww

w.fch.euro

pa.eu/pag

e/map-

demo-

units



Děkuji za pozornost!

25

27. – 29. března 2019, Praha

2019


