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Národná vodíková asociácia Slovenska
Asociácia vnikla v lete 2018 a jej najbližším
cieľom je vytvorenie expertnej členskej
skupiny za účelom úspešného uplatnenia
vodíkových technológií na Slovensku.

Nové aplikácie vodíkových technológií dávajú
predpoklad k vzniku mnohých podnikateľských
modelov vo viacerých odvetviach hospodárstva
ako napr. v energetike, chemickom priemysle či
oceliarstve.

Najviditeľnejšie vodíkové aplikácie sú v
sektore dopravy a to v podobe osobných
a úžitkových automobilov, autobusov,
nákladných ťahačov, vlakov či vysokozdvižných vozíkov.

PREPOJOVANIE SEKTOROV

Doprava
Surovina pre
priemysel

Skladovanie

Teplo a chlad
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Stav vodíkovej mobility v legislatíve SR
Existujúca legislatíva
• Existuje 14 platných právnych predpisov
v ktorých sa zmieňuje vodík.
• Z toho iba 1 právny predpis slúži na
podporu vodíka ako alternatívneho
paliva. Zákon o dani z motorových
vozidiel v § 7 znižuje ročnú sadzbu dane
o 50% pre kategórie vozidiel na vodíkový
pohon L, M a N.
• Stratégia rozvoja elektromobility v
Slovenskej republike bola prijatá vládou
SR v r 2015. Podpora vozidiel na
vodíkový pohon nie je vylúčená.

Pripravované strategické a akčné plány
Ministerstvo hospodárstva SR

• Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike má
byť predložený do konca tohto roka. Bude obsahovať
približne 15 opatrení, ktoré budú mať charakter priamej či
motivačnej podpory, napr:
• finančná podpora rozvoja nabíjacej infraštruktúry,
• odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel,
• využívanie vyhradených jazdných pruhov
elektrickými vozidlami
• Klimaticko-energetický plán.
Ministerstvo životného prostredia SR
• Nízkouhlíková stratégiá rozvoja SR do roku 2030,
s výhľadom do roku 2050 3

Elektromobil
Elektricky poháňané vozidlá (ECV)1
=
plug-in hybridné elektrické vozidlá (PHEV)
+
elektrické vozidlá s rozšíreným dojazdom (REEV)
+
elektrické vozidlá s batériami (BEV)
+
elektrické vozidlá s palivovými článkami (FCEV)
1) Zdroj:

ACEA (European Automobile Manufacturers Associations)
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Oblasti uplatnenia palivových článkov v doprave
Prednosti vozidiel na vodíkový pohon sú evidentné pri dlhších jazdách a s vyšším hmotnostným zaťažením

Zdroj: FCH JU (2018)
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FCEV v sektore dopravy

1
Mestská
hromadná
doprava

2
Osobné vozidlá
strednej a
vyššej triedy
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Úžitkové
vozidlá

Vlakové
súpravy

Vysokozdvižné
vozíky
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Implementácia FCEV

Zdroj: Hydrogen Council (2017)
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Mestské vodíkové autobusy – projekty v EU
Šanca pre krajiny V4 zapojiť sa do budúcich projektov FCH JU v rámci iniciatívy

FCH regions

BUSOV

BUSOV

BUSOV

BUSOV

BUSOV

BUSOV

V prevádzke

Plánované

Počet autobusov
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Mestské vodíkové autobusy – parametre
Ceny vodíkových autobusov rapídne klesajú
Výsledky
o
o
o
o

10 000 000 km najazdených km do Apríla 2018
> 92 ton H2 spotrebovaného len v 2017
> 25 000 h prevádzky
625 000 €/autobus ponuka

Kumulatívne počet FCB
Cena €/autobus

88%
Zelený
vodík

Prevádzková dostupnosť

Redukcia odstávky
o Ľahší prístup k náhradným dielom
o Zahrnutie preventívnych
prehliadok FC do údržbového
plánu
o Zaškolený personál na mieste

Znižovanie ceny vodíkových autobusov
v závislosti od predaných kusov 9

Elektrické vozidlá vybavené palivovými článkami
• Počet registrovaných automobilov s
vodíkovými palivovými článkami dosiahol
v apríli 2018 8000 kusov.
• Spojené štáty disponujú najväčšou flotilu
s veľkosťou 4500 vozidiel, ktoré sú
zaregistrované najmä v Kalifornii. Je to
výsledok štátneho podporného programu
predaja vozidiel s nulovými emisiami.
• Japonsko disponuje druhou najväčšou
flotilou FCEV s 2400 kusmi.
• V EU je lídrom Nemecko a Francúzsko.
Celkovo v súčasnosti jazdí v EU viac ako
1000 FCEV.
• V SR 0 FCEV. – chýbajú vodíkové čerpacie
stanice a podporná politika štátu.
Zdroj: IEA (2018)

Hyundai NEXO
Zdroj: Hyundai
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Elektrické vozidlá vybavené palivovými článkami
• Počet registrovaných automobilov s
vodíkovými palivovými článkami dosiahol
v apríli 2018 8000 kusov.

EU
13 %

• Spojené štáty disponujú najväčšou flotilu
s veľkosťou 4500 vozidiel, ktoré sú
zaregistrované najmä v Kalifornii. Je to
výsledok štátneho podporného programu
predaja vozidiel s nulovými emisiami.

• V EU je lídrom Nemecko a Francúzsko.
Celkovo v súčasnosti jazdí v EU viac ako
1000 FCEV.

USA
57 %
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registrácie FCEV v EU

• Japonsko disponuje druhou najväčšou
flotilou FCEV s 2400 kusmi.

Japonsko
30 %

podiel
registrovaných
FCEV do apríla
2018
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• V SR 0 FCEV. – chýbajú vodíkové čerpacie
stanice a podporná politika štátu.
Zdroj: IEA (2018)

2011

2012

Toyota Mirai
Honda Clarity

2013

2014

Hyundai ix35 FCEV
Honda Clarity FCEV

2015

2016

2017

2018

Hyundai Nexo

11

Vodíkové vlaky
V októbri 2018 Nemecko spustilo do
prevádzky linku s prvým vodíkom
poháňaným vlakom na svete. Dve súpravy,
ktoré dodal francúzsky výrobca Alstom,
teraz premávajú na 62 kilometrovom úseku
v severnom Nemecku.

elektriﬁkované
44 %

Foto: David Hecker/EPA

Výzva pre Slovensko:
dekarbonizovať 1992 km tratí z celkovej dĺžky 3580 km.
Zdroj: Výročná správa Železníc Slovenskej republiky 2017

1/2
Foto: Railway Gazette

železničné
trate v SR

dekarbonizovať
56 %

Cena vodíkového vlaku je
približne polovičná v
porovnaní s investíciami do
elekrifikácie (FCH JU)
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Železničná sieť SR

Zdroj: Wikipedia
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SWOT analýza vodíkovej mobility v SR
Silné stránky
Prevádzka bez lokálnych emisií
Bez emisií CO2 (v prípade zeleného vodíka)
Nízka hlučnosť a vibrácie

S

Slabé stránky

W

Celodenná prevádzka bez potreby dopĺňania
energie (vodíka)

Príležitosti
Ďalšie znižovanie cien vodíkových autobusov
Zapojenie miest a regiónov do cezhraničných
projektov (výmena informácií a skúseností)

Zatiaľ vysoká nadobúdacia cena vodíkových
vozidiel
Chýbajúca infraštruktúra vodíkových čerpacích
staníc
Vysoká cena vodíka vyrobeného z OZE

O

T

Hrozby
Hrozby – chýbajúce legislatívne prostredie pre
implementáciu vodíkových technológií

Dostupné grantové schémy (napr. FCH JU)
Doplnkové využitie VČS aj pre osobné automobily
Stimul pre výstavbu nových OZE pre výrobu
zeleného vodíka
Znižovanie závislosti SR na importe fosílnych palív
energetická bezpečnosť
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Odporúčania
• Začať pracovať na stratégii rozvoja vodíkového hospodárstva
v sektoroch dopravy, energetiky a priemyslu.
• Zapojiť mestá a regióny do projektov dekarbonizácie
mestskej hromadnej dopravy.
• Vybudovať základnú infraštruktúru vodíkových čerpacích
staníc pre potreby mestskej dopravy a medzinárodných
koridorov, čo zároveň vytvorí predpoklad pre kúpu
osobných vozidiel s vodíkovým pohonom.

• Vo vzťahu k batériovej elektromobilite hľadať vzájomne
výhodné a doplňujúce riešenia v dekarbonizácii dopravy.
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