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Stav vodíkových technologií

Dvě hlavní větve (prolínají se)
Energetické aplikace
Čistá mobilita

„Big picture“
V obou oblastech je technologie dostatečně zralá pro nasazení na trh
Probíhají rozsáhlé pilotní/demonstrační projekty
Výzkum a vývoj pokračuje
Světovými lídry je USA, Evropa (Německo, Skandinávie, Británie), Japonsko, Korea
Významný rozvoj probíhá a lze dále očekávat v Číně

Česká republika
Vodík zahrnut v Národním akčním plánu čisté mobility
MDČR zadalo zpracování studie implementace vodíkových technologií do dopravy ČR 
(bude připravena koncem května 2017) 
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Vodíkové hospodářství
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Projekt ENE-FARM, Japonsko
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Projekt ENE-FARM, Japonsko

Náplň projektu
Snaha o zajištění energetické nezávislosti domácností pro případ živelních katastrof
Mikro kogenerační jednotky založené na palivovém článku
Primárně určené pro rezidenční užití (tomu odpovídá elektrický výkon cca do 1 kW)
Přídavný plynový „boiler“ pro zajištění teplé vody
Palivo: zemní plyn

Hlavní výsledky projektu
Kombinovaná účinnost až 95 %
Elektrická účinnost 39 %
Koncem roku 2015 bylo instalováno více než 120 tisíc jednotek
Prokázána životnost více než 60 tis. provozních hodin
Snížení emisí domácností až o 50 %
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Hybridní vodíková elektrárna Prenzlau, Německo
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Hybridní vodíková elektrárna Prenzlau, Německo

Větrné elektrárny, cca 7 MW
Kogenerační jednotky umožňující využívat bioplyn i směs bioplynu a H2
(až 30 : 70 %)

Alkalický elektrolyzér (500 kW ~ 120 Nm3/h)
3 zásobní nádrže H2 (42 bar) => 1,150 kg H2

Bioplynová stanice
2 Kogenerační jednotky
Vodík též využíván pro
vodíkovou plnicí stanici
v Hamburku

Do sítě ročně dodáno
16 GWh el. energie
(úspora CO2: 9 600 tun)
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Čistá mobilita
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Evropě v provozu více než 500 vodíkových vozidel (zejména v 
Německu, Skandinávii, Velké Británii, Holandsku či Francii). 
Vodíkové autobusy jsou zapojeny ve veřejné dopravě 
v Londýně, Hamburgu, Miláně, Oslu a dalších městech.
V Německu je provozováno asi 50 vodíkových stanic.

Vodík v dopravě
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Uskupení významných evropských společností pro vytvoření 
nízkoemisní dopravy s nízkou hlučností a dostatečným dojezdem
Německo vybuduje 400 čerpacích stanic do roku 2023

Clean Energy Partnership, H2 Mobility
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Plán rozvoje plnících stanic v Německu

Obrázek 1: Síť plnících stanic v Německu v roce 2016, 2018 a  2023 [37] 
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2016, 2018, 2023 (celkem asi 400 stanic)



Toyota Mirai
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Osobní automobily
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Sériová výroba
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Výrobce Model Dojezd Výkon Cena (Kč*)

Toyota Mirai 500 km 154 HP motor
(palivový článek 113 kWe) 1 461 650

Hyundai ix35 FC 600 km 136 HP motor
(palivový článek 100 kWe) 1 567 160

Honda Clarity FC 600 km 1 703 140



Projekty H2 autobusů
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Projekt „Clean Hydrogen in European Cities“
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Projekt „Clean Hydrogen in European Cities“

Parametry projektu
celkem 54 autobusů
6 let provozu

Hlavní výsledky projektu
dojezd srovnatelný se stávajícím řešením (přes 350 km)
tankovací časy pod 10 minut
průměrná spotřeba vodíku 9 kg na 100 km pro 12 metrový autobus
úspora 26 % (9 kg vodíku odpovídá asi 30 litrů nafty, průměrná spotřeba autobusů na 
naftu je uváděna 40,9 litru na 100 km)
emise oxidu uhličitého byly sníženy o 85 %
bylo ušetřeno 4,3 milionu litrů nafty
zvýšení podpory pro bezemisní technologie v zúčastněných městech
celkově ujeto přes 9 milionů kilometrů za 500 000 provozních hodin
byla demonstrována možnost nasadit autobusy až 20 hodin denně
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Nejen auta…..
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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.



Vodíkový autobus (prototyp TriHyBus)

www.trihybus.cz



Projekt TriHyBus

První demonstrace – projekt TriHyBus
První vodíkový autobus a čerpací stanice v rámci nových zemí EU
Realizace projektu 1/2008 až 12/2009
Financování z ERDF, MDČR a vlastních zdrojů konsorcia
Byl v provozu na městské lince v Neratovicích
Od roku 2017 bude provoz obnoven na cca 2 roky

Hlavní členové konsorcia
ÚJV Řež, a. s. – koordinátor projektu, vlastník
Škoda Electric –trakční a řídící systém, kompletace
Proton Motor (D) – palivový článek a tlakové lahve

Pokračování projektu (od 11/2016)
Příprava guidelines pro výstavbu čerpacích stanic v ČR
Vývoj plnící stanice s on-site výrobou vodíku
Provoz plnících stanice a autobusu
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Plnící stanice
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Další běžící aktivity

Společný podnik pro vodík a 
palivové články  (FCH JU) plánuje 
realizovat studii možnosti uplatnění 
vodíkových technologií v regionech 
EU

V ČR zapojen Trutnov
Praha a Ostrava ve schvalovacím 
procesu
Začátek prací v horizontu cca 3 měsíců

Evropská výzva na podporu VaV a 
demo projektů pro vodíkové 
technologie (FCH JU call 2017)

Vyhlášena koncem ledna
Uzávěrka 20.4. 2017
FCH-01-5-2017: Large scale 
demonstration in preparation for a wider 
roll-out of fuel cell bus fleets (FCB) 
including new cities – Phase two
FCH-01-6-2017: Large scale 
demonstration of Hydrogen Refuelling
Stations and Fuel Cell Electric Vehicle 
(FCEV) road vehicles operated in fleet(s)
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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 



9. – 12. července 2017 v Praze
Mezinárodní konference 
světového významu
Motto „Future might be closer
than you think“
Součástí konference bude 
sekce „Czech Hydrogen 
Days“

Konference „WHTC 2017“
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Děkuji za 
pozornost

Ing. Aleš Doucek, Ph.D. 
dck@ujv.cz


