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„Vodíková elektromobilita“ 
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2.1. Důvody zavádění vodíkové mobility 

2.2  Základní současné vývojové trendy v oblasti vodíkové mobility

2.3 Strategický přístup EU k vodíkové mobilitě 

2.4. Podpora vodíkové mobility v jiných členských státech EU

2.5. Strategická doporučení vyplývají ze studie  Využití vodíkového pohonu v dopravě v České republice

2.6. Aktuální situace v legislativě ve vztahu k vodíkové mobilitě a analýza případných překážek 

plynoucích ze současného legislativního prostředí v ČR  

2.7. Zhodnocení potenciálu využití vodíku z hlediska snížení emisí CO2 v doprava v ČR

3. Očekávaný budoucí vývoj v oblasti vodíkové mobility (2030)
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3.2. Očekávaný rámec financování rozvoje vodíkové mobility po roce 2020

3.3. Dlouhodobé výzvy v oblasti vodíkové mobility (silniční nákladní vozidla, železniční doprava)  
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4.1.  Rozvoj dostatečné husté veřejné i neveřejné infrastruktury vodíkových plnících stanic 
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4.4.  Využití vodíku v železniční dopravě 
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Důvody zavádění vodíkové elektromobility 

 Nejslibnější cesta k dekarbonizaci pro celou řadu 

segmentů silniční dopravy

 velká osobní vozidla

 lehká užitková vozidla

 Autobusy

 Těžká nákladní vozidla

 Srovnání s bateriovou elektromobilitou u nákladní 

dopravy 

 nad 100 km nákladově efektivnější vodíková elektromobilita 

 15krát rychlejší než dobíjení nákladního vozidla na ultrarychlé 

rychlodobíjecí  stanici

 U vodíkové infrastruktury 10-15krát nižší prostorové požadavky na 

příslušnou infrastrukturu
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Vyhodnocení cílů původního NAP CM 

v oblasti vodíkové mobility
 Strategický cíl: „Nastartování rozvoje vodíkové technologie v dopravě“

 Specifický cíl ve vztahu k rozvoji veřejně přístupných vodíkových plnicích 

stanic pro motorová vozidla (do roku 2025): 3-5 vodíkových stanic + 

požadavek na zpracování vodíkové studie

 Vznik „Vodíkové studie“ (2017) = jeden z nejkonkrétnějších aktivit, které byly 

zatím v ČR ve vztahu k vodíkové mobilitě provedeny. 

 NAP CM dále konstatuje, že na vozidla na palivové články (FCEV) by se měla 

vztahovat řada opatření koncipována primárně v zájmu rozvoje bateriové 

elektromobility.

 Zahrnutí FCEV mezi vozidla, kterým bude od dubna 2019 vydávána speciální 

registrační značka pro elektrická vozidla. 

 Vodík zahrnut do dotačních programů na rozvoj infrastruktury pro alternativní 

paliva + podporu nákupu čistých autobusů  

 Další opatření NAP CM - vznik tzv. vodíkových regionů             jistý pokrok v 

případě Ostravy/Moravskoslezského kraje (viz  záměr nastartovat rozvoj MSK 

jakožto “vodíkového regionu”) + Ústecký kraj 



5

 Aktuální plány automobilek v oblasti vodíkových osobních automobilů 

(FCEV)

 Toyota - do roku 2020 na 10 000 vozů ročně (model Mirai)

 Hyunai - Huyndai NEXO (1061 kusů předobjednáno v roce 2018) 

 Vývoj v oblasti vodíkových autobusů (FCEB)

 Hlavní hráči na trhu: Van Hool, Daimler a Toyota,

 Další výrobci středoevropský Solaris a česká Škoda Electric

 Cenová hladina jednoho FCEB pro evropský trh je v současnosti 625–650 tis. EUR 

(asi 17 mil. Kč) - pokles o 76% v porovnání s 90. léty, plánován další pokles

 v roce 2017 rozmístěno 142 vodíkových autobusů v 9 evropských lokalitách -

Horizon 2020 a iniciativě JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across

Europe)

 Vodíková mobilita v nákladní dopravě

 Nikola Motor Company - tahač Nikola One (na jedno natanková

 Toyota - kamion s vodíkovým pohonem Alfa Truck.(kamion převeze až 36 tun 

nákladu na vzdálenost 320 kilometrů)

 Scania - testování nákladního  vozidla s vodíkovým pohonem (třínápravová 

souprava o celkové hmotnosti 27 tun zvládne ujet až 500 kilometrů)

 Vodíková mobilita v železniční dopravě

 Aktivity společností Alstom a Siemens

Základní současné vývojové trendy v oblasti 

vodíkové elektromobility
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 Hydrogen Roadmap Europe

Strategický pohled EU k vodíkové mobilitě
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Podpora vodíkové mobility v jiných členských 

státech EU
 Nevýraznější tahoun vodíkové mobility - Německo

 Národního inovačního programu (NIP) - investováno celkem 1,4 miliardy EUR na 
realizaci více než 650 projektů. 

 250 miliónů EUR pro období let 2017-2019 a dalších cca 1,1 miliardy EUR do roku 
2026 v rámci NIP II

 Existence  zastřešující organizace „National Organization for Hydrogen and Fuel
Cell Technology, Ltd.” (NOW GmbH) – zřízena 4 relevantními německými 
ministerstvy (doprava, ŽP, hospodářství a energetiky, věda a výzkum  )

 Plán 400 vodíkových stanic do 2025

 Důraz na vodík ve Francie
 v roce 2030 600 vodíkových stanic (z toho 50  již v roce 2025). 

 rozvíjen koncept tzv. „vodíkových regionů“ (integrace různých aspektů dopravy, 
energetiky a průmyslu).  

 vozidel taxislužby záměr zvýšit počet FCEV do roku 2020 ze současných 70 na 600

 Vysoké ambice Itálie

 Do 2025 41 plnicích stanic pro osobní dopravu, 56 pro autobusy, asi 27 tisíc FCEV a 
1000 autobusů. 

 Spolupráce Belgie a Nizozemí
 do roku 2030 cíl zvýšit počet stanic na 150 resp. 200 (dnes mají 4 resp. 3)

 důraz jednak na podporu výzkumu (např. NL cca 4 mil € v 2018) ale dále podporu 
rozvoje vodíkových stanic a nákupu vodíkových vozidel (perspektiva nákladní 
doprava, dnes již autobusy) 
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Strategické plány a vize jiných členských 

států EU v oblasti vodíku



Strategická doporučení vyplývají z  

„Vodíkové studie“

 Vybudování dostatečné, fungující a bezpečné 

infrastruktury

 Pokrytí hlavních tahů

 Dálnice, silnice 1. třídy

 Návaznost na městskou veřejnou dopravu (vyšší využití 

plnicích stanic)

 Cíl pro 2025 zvýšit na 12 vodíkových stanic 

 Podpora nákupu vozidel

 Dlouhodobé ukotvení podpory

 Autobusy (a obecně heavy duty vozidla) efektivnější z 

hlediska dopadů – 8% nákladů = 30% úspora CO2 z vodíkové 

mobility  

 Firemní fleety + taxislužba apod. efektivnější než soukromí 

uživatelé
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Aktuální situace v legislativního prostředí 

ČR

 Vodík zahrnut v zákoně o palivech

 Neexistuje osvobození od silniční daně (relativně málo 

významné)

 Trvá problém garážování vozidel

 Přetrvávají určité nejasnosti při výstavbě a provozu 

stanic

 Kontrola kvality paliva

 Přetrvávají nejasnosti s ohledem na servis, životnosti 

a revizí tlakových částí, STK atd.

10



Zhodnocení potenciálu využití vodíku 

z hlediska snížení emisí CO2 v dopravě v ČR

 Za předpokladu 100% naplnění původní predikce 

NAP CM ve vztahu ke všem alternativním palivům 

(elektromobilita/CNG), bude ČR schopna dosáhnout 

pouze 8-10% snížení emisí CO2 v dopravě.

 V případě naplnění predikcí rozvoje vodíkové 

mobility snížení emisí CO2 v dopravě o 4-5 % 

(procentních bodů) vyšší.

 Důležitým aspektem zavádění vodíkových 

technologií v dopravě je také možnost tzv. sector

coupling.
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Projekce počtu vodíkových stanic
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Projekce počtu vodíkových vozidel
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Projekce počtu vodíkových vozidel
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Očekávaný budoucí vývoj v oblasti 

vodíkové mobility (2030)
 Očekávaný rámec financování rozvoje vodíkové mobility po 

roce 2020

 Veřejné kofinancování (především ze zdrojů EU) je nezbytným 

předpokladem rozvoje

 Oproti období 2013-2020 je nutné efektivně využívat fond CEF

 Klíčovým zdrojem zůstanou operační programy (OPD, IROP, OP PIK)

 Dlouhodobé výzvy v oblasti vodíkové mobility (silniční nákladní 

vozidla, železniční doprava) 

 Nákladní přeprava – vodík téměř nemá alternativu

 Využití vodíku na neelektrifikovaných tratích a pro posun

 Další segmenty dopravy a manipulace (lodě, vysokozdvižné vozíky, 

stavební a zemědělské stroje)
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Strategické cíle NAP CM ve vztahu k 

vodíkové elektromobilitě I 
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 Rozvoj dostatečné husté veřejné i neveřejné infrastruktury 

vodíkových plnících stanic 

 cca 3,9 mld. Kč do roku 2030 a 16,4 mld. Kč do roku 2030 by vedl 

ke vzniku cca 120 HRS

 Návrh: 25% veškeré alokace na podporu v této oblasti bude 

směřovat do rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

 Rozvoj vodíkové autobusové dopravy coby prioritní segment 

vodíkové elektromobility 

 Návrh: 40 % veškeré alokace na podporu v této oblasti bude 

směřovat na podporu vodíkových autobusů. 

 Dle 2009/33 o podpoře čistých vozidel 50% cíl pro české veřejné 

zadavatele ve vztahu k čistým autobusům byl plněn bezemisními 

vozidly

 Zahrnout dálkovou dopravu



Strategické cíle NAP CM ve vztahu k vodíkové 

elektromobilitě II
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 Postupný náběh vodíkové mobility v oblasti osobní a nákladní 

dopravy 

 Návrh: 60 tisíc vodíkových vozidel (osobní i nákladní do roku 2030)

 Kumulované rozdílové náklady pro zavedení dle složení 

„vodíkového vozového parku“ (osobní vs. nákladní) na úrovni asi 

20 mld. Kč do roku 2030

 Využití vodíku v železniční dopravě

 Bude doplněno … 



Děkuji za pozornost!
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