
Vodíková mobilita a 

infrastruktura

Ideový záměr

21.1.2021



Vodík v dopravě 

• Bateriové elektrické vozidlo (BEV) je dobrým začátkem 

transformace směrem k čisté mobilitě

• BEV je vhodné pro osobní dopravu a dopravní aplikace na krátké 

vzdálenosti z důvodu nabíjecích limitů

• FCEV sdílejí výhody BEV s ideálními předpoklady pro dopravu na 

delší vzdálenosti

• Aplikace v dopravě a logistice zaznamenávají výrazný nárůst

• Vysokozdvižné vozíky (vice než 20.000 používaných v USA)

• Autobusy (vice než 1.000 na silnicích EU)

• Tramvaje – první prototypy v Číně

• Vlaky – ALSTOM Coradia iLint



Vodík jako alternativa k bateriovým pohonům



Vodík jako alternativa k bateriovým pohonům

- Elektromobilita má před vodíkem 10-ti letý náskok 

- Alternativou k bateriovým pohonům je rozvoj vodíkové elektromobility 

- Vodíkový pohon má oproti bateriovému výhodu především v:

- delším dojezdu, který je srovnatelný se konvenčním motorem 

- nižším opotřebení elektrod

- zachování stávajícího způsobu tankování paliva

- nižší hmotnosti vozidla

- rostoucím zájmu provozovatelů veřejné dopravy

- vysoká účinnost měniče a elektromotoru

- Národní akční plán čisté mobility

- Národní plán obnovy 

Konkurenční výhodou bude dodání kompletní služby „na klíč“

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://in.pinterest.com/pin/133137732720827100/&psig=AOvVaw1pP7fkhxBa6j7034Qk-0eb&ust=1593170989949000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiXqcnunOoCFQAAAAAdAAAAABAK


Vodíková mobilita jako ideový záměr

Cíl projektu

- Nabídka komplexního řešení pro provozovatele vodíkových vozidel (autobusy, vlaky …..)

- Konsorcium firem zajišťující

- Dodávka vozidla s palivovým článkem a jeho servis

- Zajištění dodávky a/nebo výroby vodíku a plnící infrastruktury

- Výroba vodíku v místě provozu - z FTE umístěné na střeše DP, depa, …

- bateriové úložiště  

- technologie na výrobu vodíku elektrolýzou (PEM elektrolyzér včetně úpravy vody), komprese 

(kompresor), skladování (zásobník) a distribuci (výdejní stojany pro vozidla)



Zjednodušené znázornění možného řetězce 
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Znázornění možného řetězce využití vodíku
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Znázornění možné instalace FTE a H2 infrastruktury
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Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

- Využití střešních ploch vozového depa

- Administrativní budova 

- plochá střecha s pevným povrchem

- plocha panelů 1 075 m2 (640 panelů)

- 8 střídačů, 2 rozhraní pro připojení na elektrickou síť

- Haly údržby a oprav

- šikmé střechy s trapézovými plechy

- plocha panelů 7 041 m2 (4142 panelů)

- 17 střídačů, 9 rozhraní pro připojení na elektrickou síť



Vodíková infrastruktura



Vodíková infrastruktura

Výroba elektrické energie – výkon FTE 1.700 kWp ~ 1.689.817 kWh 

Výroba vodíku

- Cca 50 kWh

- 10 litrů vody

- Komprese

- Sladování

- Tankování 

1 kg vodíku

+
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