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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na dopady využití vodíku jako paliva 

v dopravě. Předmětem je popis vodíku jako prvku, technického řešení ve 

vozidlech a infrastruktury potřebné k provozování těchto vozidel. V práci je 

zpracována metoda TCO pro srovnání s ostatními automobily na jiná paliva. 

Dále je provedena SWOT analýza situace v ČR a ve světě a možný rozvoj a jeho 

bariéry ve střednědobém horizontu. Závěrem jsou shrnuty možné 

ekonomické, sociální a ekologické dopady při možném hromadném nasazení 

vodíku v dopravě. 
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ANNOTATION 

The bachelor thesis is focused on the impacts of using hydrogen as fuel in 

the transport. The subject is the description of hydrogen, technical solution 

of hydrogen vehicles and infrastructure necessary to operate these vehicles. 

To compare hydrogen vehicles with other types of fuel, the TCO method is 

used. There is SWOT analysis summarizing actual situation in the Czech 

Republic and description of actual situation in other countries. Possible 

development and its barriers are also contained in this thesis. In the last 

chapter the economic, social and enviromental impacts are summarized in 

case of massive use of hydrogen. 
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ÚVOD 

Doprava osob, zboží či jiných artiklů je od prvopočátku součástí lidského 

života. Během vývoje dopravu poznamenalo několik významných milníků. 

V první řadě to byl vynález kola, který velmi pomohl snížit úsilí vykonané 

během samotného pohybu. Lidé poté začali pro pohon vozů místo sebe 

využívat zvířata, během průmyslové revoluce zvířata nahradil parní stroj a po 

něm již motor s vnitřním spalováním. V té době neexistovaly žádné emisní 

normy a ani povědomí o škodlivosti takových emisí. Zásoby ropy byly 

relativně neomezené, s ohledem na to, kolik dopravních prostředků fosilní 

paliva spalovalo. Po druhé světové válce, s rozmachem automobilů, cestování 

a postupné globalizace začal počet dopravních prostředků se spalovacím 

motorem růst exponenciálně.  

To se samozřejmě projevilo jak na stavu zásob ropy, tak na dopadu na životní 

prostředí. Proto vznikla různá řešení, jak snížit emise a získat nezávislost na 

fosilních palivech, ideálně s využitím obnovitelných zdrojů energie. Jedním 

z takových zdrojů může být i vodík, prvek vyskytující se ve vodě, která pokrývá 

přibližně dvě třetiny Země. Vodní molekulu umíme rozdělit na jednotlivé 

prvky, ty pak v palivovém článku využít pro výrobu elektrické energie 

s odpadním produktem opět v podobě vody. Vodík tedy můžeme brát za 

obnovitelný zdroj energie. 

S využitím elektromotoru a palivového článku lze tedy teoreticky pohánět 

jakýkoliv dopravní prostředek vodíkem. Jakým způsobem, jaké pozitiva nebo 

naopak negativa toto řešení a jaká je jeho potenciální budoucnost, to bude 

analyzováno a popsáno v této práci. Nejprve je nutné si představit a 

specifikovat vodík jako prvek. Dále bude v práci popsáno skladování a 

přeprava vodíku. Pro porovnání vodíku s jinými palivy bude nejprve potřeba 

zjistit technické specifikace vozů jako typických zástupců jednotlivých typů 

paliv, jejich průměrnou spotřebu a náklady na provoz, pak je možné provést 

porovnání a TCO analýzu. Dále bude v práci na základě jednotlivých 



ČVUT v Praze   Jan Sekera 

8 

národních plánů popsána situace využití vodíku v dopravě ve světě, existující 

a plánovaná infrastruktura výhledově do roku 2050. S jednotlivými plány 

souvisí i potenciál jeho využití, vnímání vodíku mezi veřejností, příležitosti a 

hrozby při potenciálním hromadném nasazení. K tomuto posouzení bude 

použita SWOT analýza. Závěrem budou shrnuty možné ekonomické a 

ekologické dopady při hromadném nasazení s použitím studií věnovaných 

právě tomuto tématu, včetně LCA.  

1 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
VODÍKU 

Vodík (chemická značka H, latinsky Hydrogenium) je prvním prvkem 

v Mendělejevově periodické tabulce prvků jako nejlehčí a nejjednodušší 

plynný prvek. Tvoří většinu hmoty ve vesmíru.  Je to bezbarvý, lehký plyn bez 

chuti a zápachu. Je hořlavý, hoří namodralým plamenem, ale nepodporuje 

hoření. V samotné zemské kůře tvoří asi 15,4 % celkového počtu atomů, 

přepočteno na hmotnost asi 0,9 % celkové hmotnosti [1]. 

Běžně se samotný vodík v přírodě nevyskytuje, nejvíce v sopečných plynech, 

je však podstatnou složkou zemního plynu a uhlí. Nejvíce je však zastoupen 

v organických sloučeninách, kde společně s kyslíkem, uhlíkem a dusíkem 

tvoří skupinu tzv. biogenních prvků. I proto se také vyskytuje ve všech 

sloučeninách tvořících ropu. Za normální pokojové teploty je stabilní, kromě 

reakce s fluorem. Pokud ho však zahřejeme společně s kyslíkem nebo 

halogeny a tuto reakci inicializujeme, pak je vodík značně reaktivnější. Je také 

schopen tvořit zvláštní chemické vazby, tzv. vodíkové můstky [1]. 

Jako jediný z tabulky má vodík izotopy s vlastními chemickými názvy. 

Deuterium (D, 2H) je izotop tvořený jedním protonem a jedním neutronem v 

jádře atomu, Tritium (T, 3H) je izotop tvořený jedním protonem a dvěma 

neutrony v jádře atomu. Samotný atomární vodík je velmi nestabilní, proto se 

běžně vyskytuje jako dvouatomární [1]. 
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1.1 HISTORIE 

Co se týče počátku našeho vědění o vodíku, již v roce 1761 pozoroval Robert 

Boyle reakci železa se zředěnými kyselinami, při které vznikal plynný vodík, 

nicméně ho ještě v té době nedokázal rozlišit od vzduchu. Vodík objevil roku 

1766 Angličan Henry Cavendish při sledování rozpouštění neušlechtilých 

kovů kyselinou, ve které vznikal bezbarvý hořlavý plyn. V roce 1781 také 

objevil, že společně s kyslíkem tvoří molekulu vody. V roce 1783 pojmenoval 

Antoine Lavoisier nově objevený prvek hydrogen, z řeckých slov hydro (voda) 

a genes (tvořící). Syntetizací vody hořením také potvrdil, že voda není 

element, ale sloučenina vodíku a kyslíku [2]. 

1.2 TVORBA V PŘÍRODĚ A PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 

V přírodě se vodík tvoří při rozkladu organických látek. Také se uvolňuje při 

koksování uhlí, tvoří přibližně polovinu objemu koksárenského plynu a 

svítiplynu. Toho se dříve využívalo při průmyslové výrobě tak, že se zkapalnily 

a vodík se z nich oddestiloval [2]. 

 

Denně se na světě vyrobí okolo 127 tisíc tun vodíku. Ke zkapalnění kilogramu 

vodíku je třeba vynaložit 11-14 MJ energie. Průmyslově se vodík dnes vyrábí 

parním reformingem zemního plynu (1.1). ten probíhá za vysoké teploty, při 

němž reaguje směs metanu a vodní páry. Celosvětově vyrobený vodík je až 

z 96% vyroben z fosilních paliv. Účinnost tohoto procesu je relativně vysoká, 

dosahuje 80%, ale vzniká při něm velmi jedovatý oxid uhelnatý. Ten se 

odstraňuje při další exotermické reakci, kdy se oxiduje a vzniká tak oxid 

uhličitý, a to 5,5-7 kg na 1 kg vodíku. Oxid uhličitý se však dá v průmyslové 

výrobě zachytávat, a tím se jeho emise mohou v některých případech omezit 

až o 80-90%.  [2] [4] [5] [46]. 

 

𝐶𝐶𝐻𝐻4 +  𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 3𝐻𝐻2,        (1.1) 
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Dalším způsobem výroby vodíku je elektrolýza, neboli rozklad vody za 

pomoci elektrického proudu (1.2). Na výrobu 1 kg H2 se spotřebuje 60 kWh  

a 9 litrů vody. Účinnost výroby vodíku elektrolýzou se pohybuje od 55  

do 60 % [2] [5]. 

 

2 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2,         (1.2) 

 

Při přípravě vodíku v laboratoři se využívá rozpouštění kovů v kyselinách. Dle 

Boylova původního pokusu (1.3) [2]. 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 +  𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 → 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 𝐻𝐻2 ,       (1.3) 

 

Mezi další metody můžeme zařadit například reakci fosforu nebo methanu 

s vodní párou, vedením vodní páry přes rozžhavené železo nebo vznik vodíku 

jako odpadního produktu při výrobě hydroxidů. V budoucnu by se měl vodík 

vyrábět v součinnosti s jadernými elektrárnami, buď termomechanicky nebo 

prostřednictvím elektrického proudu [5]. 

1.3 CHEMICKÁ ENERGIE VODÍKU 

Jelikož je vodík hořlavý, je možno ho využít v konvenčních spalovacích 

motorech jako palivo. Spalovací motor funguje na principu přeměny tepelné 

energie na mechanickou, základem je tedy spalování paliva společně se 

vzduchem. Pokud se zaměřím na spalování vodíku, funguje na základě 

následující rovnice (1.4). 

 

𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2 → 2 𝐻𝐻2𝑂𝑂,         (1.4) 

 

Výsledným produktem je tedy voda. Vodík je navíc schopen hořet už za velmi 

nízké koncentraci, kdy ve směsi se vzduchem mu stačí k hoření 4 objemová 

procenta. Pro iniciaci je potřeba minimálně 0,017 mJ energie, pro srovnání 

směs benzínu a vzduchu potřebuje o řád více, minimálně 0,24 mJ. Jelikož se 

při reakci teplo uvolňuje, je reakcí exotermickou. U takových reakcí sledujeme 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

11 
 

klíčové parametry jako spalné teplo neb výhřevnost, což je poměr uvolněné 

energie nebo tepla vzhledem ke spálenému objemu. Spalné teplo je 

množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství 

paliva a stechiometrického množství kyslíku, přičemž obě složky mají 

počáteční teplotu 20°C a vodní pára ze spalin zkondenzuje. U výhřevnosti se 

předpokládá, že vodní pára, obsažená ve spalinách, kondenzovat nebude. 

Vodík má oproti dnešním palivům výrazně vyšší spalné teplo i výhřevnost. Pro 

srovnání v tabulce. [3] 

 

 VÝHŘEVNOST [MJ/kg] VÝHŘEVNOST [MJ/m3] 

VODÍK 121 11 

BENZÍN 44,4 34800 

LPG 46,35 91 

 

Tab. 1: Porovnání výhřevností, vytvořeno dle [1] 

 

Problémem však je velmi nízká hustota vodíku v plynném skupenství. Tento 

problém se dá vyřešit několika způsoby. Je možné vodík stlačit a zvýšit tak 

jeho hustotu nebo ho zkapalnit, tím vzroste jeho výhřevnost na 8564 MJ/m3. 

Při použití ve spalovacích motorech je však nutné tyto motory přeplňovat a 

nebo využít větších zdvihových objemů a motorů s velkým kompresním 

poměrem [1]. 

1.4 VODÍK V PALIVOVÉM ČLÁNKU 

Palivový článek je zařízení, přeměňující chemickou energii paliva a 

okysličovadla na energii elektrickou. Pracuje na principu galvanického článku, 

složeného ze dvou elektrod oddělených membránou nebo elektrolytem. Ke 

kladné elektrodě (anodě) je přiváděno palivo, k záporné elektrodě (katodě) 

okysličovadlo. V prostoru mezi elektrodami se pak obě látky katalyticky 

slučují. Palivový článek může teoreticky pracovat nepřetržitě, dokud není 

přerušen přívod paliva nebo okysličovadla k elektrodám, protože ty jsou 

katalyticky i reaktivně stabilní [6].  
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V tomto případě uvažujeme kyslíko-vodíkový článek, přičemž jako odpad 

produkuje čistou vodu. Teoretická účinnost tohoto článku může být 80-90%, 

v praxi se pak pohybuje okolo 50% [6] [7]. 

 

 

Obr.1: Schéma kyslíko-vodíkového palivového článku, zdroj [45] 

 

Z jednoho kilogramu vodíku je palivový článek schopný dodat přibližně 16 

kWh elektrické energie, při 50% účinnosti stejné množství tepelné energie a 

vodu jako vedlejší produkt. Průměrný automobil na toto množství ujede 100 

km [7]. 

 

2 SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 

Je třeba věnovat této kapitole dostatečný prostor, protože právě vybudování 

provozuschopné infrastruktury a zajištění fungujícího zásobování palivem 

bude jedním z klíčových faktorů rozhodujících o úspěchu či naopak 

neúspěchu této nové technologie. Hlavně na skladování se lze podívat dvěma 

způsoby. Buď skladování v malém měřítku přímo v automobilu pro samotný 

pohon, kde bude důležité najít kompromis mezi velikostí, objemem a 
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bezpečností palivových nádrží tak, aby pro uživatele nezpůsoboval pokles 

komfortu oproti jiným typům vozidel, v automobilech není prostor na 

zvětšení nádrže na vodík na objem větší než běžná palivová nádrž. Dále hraje 

roli také bezpečnost, jelikož je vodík za určitých podmínek velmi hořlavý. 

Nádoby proto musejí odolávat vysokým tlakům díky stlačení vodíku a 

zároveň musejí výborně izolovat. Dále musejí být nárazuvzdorné, nicméně 

tento požadavek je již aplikován například u závodních monopostů a 

poznatky je možné využít v plošném nasazení. Na druhé straně je skladování 

vodíku ve velkých nádržích a tancích pro zásobování plnících stanic, tam hrají 

důležitou roli úniky paliva dané způsobem skladování a také zástavbová 

velikost jednotlivých nádrží.  

2.1 TLAKOVÉ LAHVE 

Nejběžnějším způsobem skladování je v tlakových lahvích označených 

červenou barvou a symbolem F+. Pro skladování se nejčastěji používají 

ocelové láhve z nízkouhlíkatých nebo legovaných Cr-Mo ocelí. V ČR jsou 

nejběžnější 50 l lahve. Největší výrobce tlakových lahví v ČR dokáže vyrobit 

lahev o objemu 150 l. Do automobilů či autobusů se obvykle montují 

kompozitní tlakové láhve. Ty se vyrábějí ve velikostech od desítek litrů až 

přibližně do 300 l a jsou potaženy tenkou vrstvou kovu, případně speciálního 

polymeru, který zabraňuje úniku plynu přes strukturu kompozitu. Běžný 

provozní tlak je 200 nebo 350 bar, v nejnovějších aplikacích 450 až 700 bar. V 

laboratorních podmínkách byl odzkoušen tlak 1000 bar, což je současný 

technologický limit. Energie potřebná na stlačení do nádoby o tlaku 350 bar 

je asi 30% celkové energie paliva. Tlakový způsob skladování vodíku je 

bezpečný a lety provozu ověřený, ale technologický potenciál je však téměř 

vyčerpán. Standardní způsob zvyšování a kapacity skladovacího prostoru je 

shromažďování a propojování nádrží do větších celků [8]. 
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Obr. 2: Řez tlakovou nádobou pro skladování vodíku v plynném skupenství, 

zdroj [8] 

 

Pro srovnání lze znázornit v grafu jednotlivé typy lahví, různě natlakované. 

Vedle ještě porovnání s konvenční nádrží na benzín. Z grafu je patrné, že 

pokud se chceme alespoň přiblížit dnešním nádržím na konvenční paliva, je 

nutné vodík stlačit na co nejmenší objem, ale ani při tlaku 1000 bar nejsme 

schopni dosáhnout stejného objemu nádrže. K tomu budou potřeba jiné 

způsoby skladování uvedené v následující části. Uvedené parametry jsou pro 

nádrže schopné pojmout 6 kg vodíku, což stačí osobnímu vozidlu na ujetí asi 

600 km, ekvivalentem je benzínová nádrž na 45 l (hmotnost 55 kg), při 

průměrné spotřebě 7,5 l/100 km, v případě stejného dojezdu u vozu 

s lithiovými akumulátory by takový systém samotný vážil 600 až 1000 kg [8] 

[9]. 
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Obr. 3: Porovnání parametrů nádrží o různých tlacích a konvenční benzinové 

nádrže, vytvořeno dle [8] 

2.2 VELKOKAPACITNÍ TLAKOVÉ ZÁSOBNÍKY 

V případě vysokých spotřeb vodíku je logisticky výhodnější vodík dodávat ke 

spotřebě v bateriových vozech, kdy je možné vodík z bateriového vozu 

přetlačit do tlakového zásobníku, trvale umístěného u spotřebitele. Zásobník 

se skládá z jedné nebo více tlakových standardizovaných nádob tlakovaných 

na 50 bar a pojmou 25, 50 nebo 95 m3. Bateriové vozy jsou vybaveny buď 

větším množstvím tlakových lahví o standardní velikosti 50 litrů nebo devíti 

kusy pevně upevněných dlouhých ležatých tlakových nádob. Objem obou 

typů bateriových vozů činí cca 20 m3 a při plnicím tlaku 200 bar přepraví cca 

4000 m3 vodíku [10]. 

2.3 KRYOGENNÍ NÁDOBY PRO SKLADOVÁNÍ V KAPALNÉM 
SKUPENSTVÍ 

Vodík lze pro minimalizaci objemu zkapalnit a uchovávat při teplotě -253 ºC. 

Takové podmínky vyžadují použití vhodných skladovacích materiálů a 

bezpečnostních prvků, které zabraňují zvyšování tlaku v nádobách. Energie 
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potřebná ke zkapalnění dosahuje přibližně 40% celkové energie paliva. Pro 

uskladnění se používají vícevrstvé nádoby s velmi dobrými izolačními 

vlastnostmi s maximálním přetlakem 5 bar. Při skladování vodíku dochází 

vlivem prostupu tepla z okolí a extrémního rozdílu teplot k postupnému 

odpařování a tedy zvyšování tlaku uvnitř této nádoby. Aby nedošlo ke zničení 

nádrže, musí být přebytečný tlak odpouštěn. Při použití běžných nádrží jsou 

denní ztráty až 3 % z objemu obsahu [8] [9].  

 

Autocisterna s kapalným vodíkem má přepravní kapacitu 5 000 až 47 000 litrů, 

pojme tedy stejně vodíku jako deset klasických bateriových vozů s plynným 

vodíkem. Kapalný vodík je z cisterny plněn čerpadlem do kryogenního 

zásobníku. K dispozici jsou zásobníky o objemu 5 000 až 47 000 m3 vodíku 

[10]. 

 

 

Obr. 4: Standartní velkoobjemová nádoba na kapalný vodík, zdroj [8] 

2.4 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY SKLADOVÁNÍ VODÍKU 

Kromě komerčních a široce využívaných způsobů skladování vodíku existují 

také další, převážně ve výzkumné a vývojové fázi, jejichž realizace jsou zatím 

spíše pro demonstraci nových technologií. 
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2.4.1 HYDRIDY 

Systémy skladování vodíku v hydridech jsou založeny na principu absorpce 

vodíku do materiálů na bázi kovů. Jedná se o exotermní reakci, takže při 

absorpci se teplo odebírá. Uvolňování vodíku z materiálu je naopak dosaženo 

dodáním tepla. U takových systému se především sleduje teplota, při které 

se vodík uvolňuje, hmotnostní a objemová kapacita, cena a složitost celého 

systému. Podskupinou hydridů jsou metalhydridy [11].  

2.4.2 ALANÁTY 

Alanáty jsou sloučeniny na bázi hliníku. Mají velmi vysokou hmotnostní i 

objemovou kapacitu. Nevýhodou je však poměrně vysoká cena hydridu a 

vysoká desorpční teplota (nad 150 ºC) [11]. 

2.4.3 BOROHYDRIDY 

Borohydridy jsou komplexní sloučeniny vodíku, ve kterých se společně s 

borem vyskytují kovy, případně prvky alkalických zemin. V současnosti se 

testuje zejména borid amonný NH3BH3. Uvolnění vodíku probíhá za dodání 

tepla při teplotách mezi 70-110°C za vzniku vodíku a NH2BH2, za vyšších teplot 

se uvolňuje další vodík a s ním vzniká boronitrid. Takové sloučeniny dokáží 

absorbovat až 16% hm [11] [47]. 

2.4.4 UHLÍKATÉ STRUKTURY 

V takových strukturách se využívá vysokopórézního grafitu. Jednotlivé 

výzkumy jsou vedeny nezávisle na sobě po celém světě. Hodnoty hmotnostní 

kapacity absorbovaného vodíku v nanostrukturách uhlíku se dle jednotlivých 

studií pohybují v rozmezí 0,4-7 % hm [11]. 

2.4.5 UHLÍKOVÉ NANOTRUBICE 

Uhlíkaté nanotrubice jsou známé již více než deset let. Základním stavebním 

prvkem nanotrubic je grafit. Nanotrubice jsou tvořeny jednou, případně 

několika vrstvami stočenými do trubice konečné délky. Průměr trubic se 

pohybuje od 0,7-3 nm. Existuje velké množství studií zabývající se 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

18 
 

skladováním vodíku v uhlíkatých nanostrukturách. U většiny z nich však 

kapacita nepřesahuje 7 % hm., navíc za velmi krajních podmínek (80 K, 7 MPa) 

[11]. 

2.4.6 SKLENĚNÉ MIKROKULIČKY 

Skleněné mikrokuličky jsou duté kuličky z křemitého skla, s příměsí hořčíku a 

hliníku a polyamidu. Typické rozměry jsou 25-200 μm při tloušťce stěny  

0,5-20 μm. Vydrží tlak až 100 MPa. Plnění probíhá difúzí molekul vodíku do 

mikrokuličky při zvýšené teplotě (200 °C) a vysokém tlaku. Uvolňování vodíku 

je dosaženo opětovným zvýšením teploty. Hmotnostní kapacita se pohybuje 

do 15 % hm. při 700 barech, objemová kapacita do 20 g H2/l. Velkou výhodou 

je fakt, že je lze čerpat do nádrže podobně jako tekutinu. Prázdné 

mikrokuličky mohou být poté opět odčerpány a znovu plněny [11]. 

2.4.7 CHEMICKÉ SLOUČENINY OBSAHUJÍCÍ VODÍK 

V neposlední řadě lze vodík skladovat a přepravovat ve sloučeninách. V 

jednom litru vody je paradoxně více atomů vodíku než v jednom litru 

kapalného vodíku. Nejznámější skupinou bohatou na vodík jsou uhlovodíky 

a jsou chápány jako primární zdroj vodíku, řadíme mezi ně propan, butan, 

zemní plyn, nafta či benzín. Ty umíme skladovat v tlakových nádobách při 

běžných teplotách v kapalném stavu. Naftu, benzín a jiné vyšší uhlovodíky 

můžeme skladovat v kapalném stavu přímo za běžného tlaku a teploty [11]. 
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2.4.8 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MOŽNOSTÍ 

 

Obr. 5: Porovnání hmotnostních a objemových kapacit jednotlivých systémů, 

zdroj [11] 

 

V současné době představuje skladování vodíku největší technologickou 

překážkou. Jednotlivé koncepce skladování vodíku není možné jednoduše 

porovnat, volba skladovacího systému bude vždy záležet na konkrétní 

aplikaci. Jednotlivé koncepce jsou navíc ve značně odlišných stádiích vývoje 

a uváděné parametry jsou dosažené pouze v laboratorních podmínkách, 

nikoliv v běžném provozu. Objemová kapacita systému je u konvenčních 

způsobů skladování vodíku limitována především hustotou kapalného 

případně stlačeného vodíku, hmotnostní kapacita systému potom 

především hmotnostní skladovacích nádob. Konvenční způsoby skladování 

vodíku jsou bezpečné a ověřené systémy, jejich technologický potenciál je 

však téměř vyčerpán. Alternativní způsoby skladování vodíků naopak 

disponují značným potenciálem a je velmi pravděpodobné, že se v blízké 

budoucnosti stanou velmi využívanými, a to především v mobilních 

aplikacích, hlavně ve vozidlech. 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

20 
 

2.5 PŘEPRAVA VODÍKU 

V současné době se vodík nejčastěji přepravuje jako stlačený plyn v tlakových 

nádobách vyrobených z kompozitních vláken tlakovaných běžně na 200 barů. 

Také se testují první cisterny s nádobami pro tlaky až 350 barů, což zvýší 

přepravní kapacitu a sníží náklady. Další možností je rozpustit vodík 

v metanolu, což umožní převoz na normálních teplot a atmosférického tlaku. 

V místě spotřeby bude vodík ze směsi uvolněn za pomoci speciálního 

katalyzátoru. Cena přepravovaného vodíku by tak mohla klesnout ze 

současných zhruba 28 Kč za metr krychlový na 20 Kč za metr krychlový. Navíc 

by pro jeho přepravu mohly být využívány tytéž cisterny, které jsou dnes 

využívány pro přepravu benzínu [12]. 

 

Doprava vodíku je již bez dalších vážnějších technických problémů. 

Porovnáme-li vodík s methanem, je vodík podstatně lehčí, ale méně výhřevný. 

Pro získání stejného množství energie bude sice potřeba dopravit 

trojnásobné množství plynu, ale projde ho potrubím víc než srovnávaného 

methanu. Náklady na dopravu jednotky energie v podobě vodíku jsou 0,21 

Kč/kWh (pod podmínkou ročního průtoku minimálně 5 miliard metrů 

krychlových), zatímco elektřiny linkou vysokého napětí 0,70 Kč/kWh. Při 

větších vzdálenostech by se možná i vyplatilo měnit elektřinu na vodík, ten 

přepravit potrubím a pak znovu přeměnit na elektřinu [13] [14].  

 

Do budoucna by měly být velkovýrobny vodíku vázány na obnovitelné zdroje 

energie a jaderné elektrárny. Ty nebudou rozmístěny rovnoměrně a je nutné 

tak uvažovat dálkový transport. Zkapalněný vodík lze přepravovat buď 

v kontejnerech nebo v říčních tankových lodích. Kontejnerová přeprava bude 

univerzálnější, zejména kvůli překládání z jednoho vozidla na druhé, 

popřípadě z lodi na železnici a podobně. Přepravní kontejnery mohou 

umožnit skladování, respektive vyrovnání bilančních výkyvů mezi výrobou, 

dopravou a spotřebou. Je však třeba dbát na zvýšenou bezpečnost a 

nebezpečí úniku či výbuchu například při nehodách [15]. 
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Největší zkušenosti se skladováním a použitím kapalného vodíku jako paliva 

mají firmy angažující se v kosmické technice, např. americká firma Lockheed 

Martin vyrábějící, mimo jiné, raketoplány. Pro užití mimo kosmickou techniku 

vyvinula a vyrobila r. 1996 německá firma Linde A. G. kovovou dvouplášťovou 

nádobu s vakuovaným prostorem mezi stěnami s vnější tepelnou izolací. 

Předpokládá se, že se k naplnění nádrží kapalným vodíkem buď využijí 

čerpadla, nebo přepouštění při tlakovém spádu mezi skladovací nádrží a 

nádrží dopravního prostředku [15]. 

 

3 KOMPARACE VODÍKU S OSTATNÍMI PALIVY 

Aby měla zavedení vodíku jako alternativního paliva pro širší využití smysl, 

měl by mít určité výhody, ať už oproti fosilním konvenčním palivům jako je 

benzín, nafta, LGP či CNG, nebo čistě elektrickým vozům s velkými 

akumulátory, a to jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. U 

samotných typů paliv uvedu jednotlivé výhody a nevýhody, ekonomické a 

ekologické ukazatele. U vozidel, jako jednotlivých zástupců paliv, budu 

porovnávat jak počáteční kapitálové náklady CAPEX, tak provozní OPEX, které 

se společně promítnou do absolutního TCO. Do provozních nákladů jsou 

započítány náklady na samotné palivo, běžnou roční údržbu 

v autorizovaných servisech, náklady na pořízení pneumatik 

s předpokládanou životností 40 000 km.  

3.1 VODÍK 

Ač je princip automobilu na vodík znám již více než 100 let, v tomto srovnání 

se jedná o nejnovější technologii. Jeho výroba a skladování bylo popsáno na 

počátku této práce. Pokud shrneme jeho výhody, prakticky se jedná o 

obnovitelný zdroj energie, na rozdíl od fosilních paliv. Více než 70% zemského 

povrchu pokrývá voda a o zdroj tedy rozhodně není nouze. Voda také vzniká 

jako odpadní produkt při reakci v palivovém článku. Má také největší 

výhřevnost v přepočtu na kilogramy. Co se týče provozu, jedná se o velmi 

zelenou technologii s emisemi blížícími se nule. Další výhodou je při použití 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

22 
 

v dopravě nepatrně menší až stejný dojezd na jednu nádrž, jako tomu je u 

fosilních paliv. 

 

Nevýhodou využití vodíku jako paliva je jeho náročné skladování, zejména 

v malém měřítku v dopravních prostředcích. Jak již bylo řečeno, vodík má 

v plynném skupenství velmi malou hustotu, je nutné ho tedy pro efektivní 

skladování a využití v automobilech stlačovat nebo zkapalnit. Z hlediska 

výroby však použití vodíku bezemisní není. Při parním reformingu, jakožto 

nejrozšířenějším způsobu výroby vodíku, vzniká 5,5-7 kg oxidu uhličitého na 

kilogram vodíku. Ten však lze odseparovat a minimalizovat tak i tyto emise. 

Pokud tedy chceme nazývat vodík zelenou technologií, je třeba například 

zmenšit energetickou náročnost výroby pomocí elektrolýzy a propojit se 

solárními nebo větrnými elektrárnami nebo provázat výrobu vodíku nejlépe 

s jadernými elektrárnami, kde by výroba mohla vykrývat přebytky vyrobené 

elektřiny. V jaderných elektrárnách také vzniká mnoho tepla a páry, což by se 

také dalo využít pro výrobu vodíku.  

 

Další nevýhodou je cena, dnes se kilogram vodíku prodává za cenu od 200 do 

350 Kč za kilogram, v dlouhodobém výhledu se však očekává pokles až na 31 

Kč za kilogram. Pro to jsou však důležité nemalé investice jak ze soukromého, 

tak veřejného sektoru, zefektivnění výroby a přepravy, výstavba infrastruktury 

a celkové rozšíření využívání vodíku. K snížení ceny za jednotku by také mělo 

přispět provázání výroby v elektrolyzérech se zdroji obnovitelné energie, 

hlavně solární a větrné. Zde se počítá s výstavbou větrných parků 

v přímořských oblastech a na moři. Očekává se také snížení ceny výrobních 

zařízení, to by se také mělo promítnout do výsledné ceny vodíku. Bezpečnost 

a samotná přítomnost vodíku, jakožto velmi výbušné směsi v kombinaci 

s kyslíkem, v automobilech, může být brána jako nevýhoda pro širší využití 

vodíku, ale podobné riziko podstupují uživatelé čistě elektrických vozů a 

v menší míře i uživatelé vozů s konvenčním spalovacím motorem [2] [15].   
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3.2 BENZÍN 

Benzín, používaný v zážehových motorech, ať už dvou nebo čtyřdobých, je 

nejrozšířenější palivo na světě. Je vyráběn rafinací ropy, tzv. přímý benzín, pro 

využití v moderních motorech je doplněn aditivy, uhlovodíky toluenu a 

benzenu pro zvýšení oktanového čísla. Z ropy se takto získá až 46% 

z celkového objemu, zbytek spadá na naftu, asfalt, dehet nebo kerosin. Asi 

největší výhodou benzinu a obecně fosilních paliv je jeho rozšířenost po 

světě a jeho relativně jednoduchá opravitelnost, hlavně v případě starších 

typů motorů, které jsou rozšířené v méně rozvinutých oblastech. Spalovací 

motory se pomalu blíží technologickému vrcholu a jejich účinnosti dosahují 

35-40%. U lidí mají tedy stále největší podporu a důvěru, automobily se 

spalovacími palivy mají největší prodejní potenciál, to doplňuje naprostý 

dostatek čerpacích stanic a celková infrastruktura. To je to, co spalovací 

motory drží stále na vrcholu. S tím souvisí i cena vozů se spalovacími motory, 

jedná se stále o nejdostupnější vozy na trhu. Dojezd automobilů na fosilní 

paliva je brán jako etalon pro porovnání s ostatními typy paliv, lze ho tedy taky 

označit za výhodu [17]. 

 

Co se týče nevýhod, tím jsou jednoznačně dvě věci – neobnovitelný zdroj 

energie a emise. Celkové zásoby ropy jsou odhadovány dle údajů z roku 2015 

na 1,65 bilionu barelů. S objevováním nových nalezišť může tato hodnota 

lehce stoupat i přes průměrnou globální spotřebu ropy 90 milionů barelů 

denně. Ropu sice lze chápat jako obnovitelný zdroj z velmi dlouhodobého 

hlediska (miliony let), ale za současné spotřeby, kdy má teprve v nejbližších 

letech kulminovat, se nestíhá obnovovat. Při dnešních zásobách a spotřebě 

by vystačila zhruba na 40-50 let. Existují sice řešení rostlinného původu, 

nicméně současné motory je špatně tolerují a nedosahují takových 

parametrů jako fosilní paliva původem z ropy. Dalším zmíněným problémem 

jsou emise. Těmi se lidstvo bohužel začalo zabývat velmi pozdě, z pohledu 

celkové doby využívání spalovacích motorů. Momentálně sice žijeme v době 

celosvětové snahy o snížení emisí, což se značně projevuje v automobilovém 
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průmyslu, jak je uvedeno v následující tabulce srovnávající emisní normy 

zavedené Evropskou unií. Ty jsou vydávány a upravovány od roku 1992 a 

sledují vylučované množství oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, uhlovodíků a u 

naftových motorů množství pevných částic, přepočítané na jeden kilometr 

[18] [49]. 

 

Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC+NOx (g/km) 

EURO 1 3,16 - - 1,13 

EURO 2 2,20 - - 0,50 

EURO 3 2,30 0,15 0,20 - 

EURO 4 1,00 0,08 0,10 - 

EURO 5 1,00 0,06 0,10 - 

EURO 6 1,00 0,06 0,10 - 

 

Tab. 2: Přehled emisních limitů u zážehových motorů, vytvořeno dle [18] 

 

Z tabulky je patrné, že se emise úspěšně daří snižovat společně 

s technologickými inovacemi v automobilovém průmyslu, nikdy však u 

spalovacího motoru nedosáhneme nulových emisí a pomalu narážíme na 

fyzikální a technologické limity těchto motorů na základě současných 

technologických znalostí. Momentálně je nejnovější normou Euro 6d, která 

zohledňuje nové metody měření WLTP (World harmonized light-duty vehicles 

test procedure) a RDE (Real driving emission test procedure), kdy se emise 

měří přímo v provozu, ne v laboratorních podmínkách. K tomuto přístupu 

přešla EU po tzv. kauze Diesel gate, kdy v roce 2015 vyšlo najevo, že koncern 

VW upravuje software řídících jednotek tak, aby rozpoznali testování 

v laboratoři a pracovali pak v jiném režimu, než v klasickém provozu na silnici. 

Tím vykazovali nižší emise NOx a lépe tak procházeli normami [19]. 

 

Cena benzínu po světě záleží na několika faktorech, a to na ceně ropy, situaci 

v USA a na Blízkém a Středním východě, zejména kvůli tomu, že se jedná o 

největší exportéry ropy na světě, také na poptávce po alternativních palivech 

a v neposlední řadě na spotřební dani v jednotlivých státech. Průměrně se po 
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světě cena pohybuje mezi 9 a 48 Kč za litr, v Evropě v rozmezí 26 až 46 Kč za 

litr. Cena v ČR je kolísavá a z pohledu na graf (fialová řada je Natural 95) lze 

usoudit, že od roku 2001 se jeho cena pohybovala od 25 do téměř 40 Kč za 

litr.. Je však nutné podotknout, že necelých 13 Kč tvoří spotřební daň a dalších 

5 Kč tvoří 21% DPH [17] [50]. 

 

 

Obr. 6: Ceny pohonných hmot v ČR od roku 2001, převzato z [51] 

3.3 NAFTA 

Nafta, stejně jako benzín, se řadí mezi fosilní paliva. Také se vyrábí rafinací 

ropy. Rozdílem je však jiný způsob fungování spalovacího motoru, vznětový 

motor nemá svíčky, které zapalují stlačenou směs paliva a vzduchu. Vznětový 

motor nejprve stlačí samotný vzduch a v momentě, kdy je píst v úvrati, se 

vstříkne do válce palivo a dojde ke vznícení směsi. Výhodami spalování nafty 

je vyšší účinnost, protože pracuje až s dvounásobně vyšším kompresním 

poměrem, než motor zážehový. Pracuje v nižších otáčkách, s větším kroutícím 

momentem a je úspornější, proto například nákladní automobilová doprava 

využívá výhradně vznětové motory. Svou oblíbenost si získal i v osobní 

automobilové dopravě [20]. 
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Vznětový motor spalující naftu však hlučnější a má větší vibrace než motor 

zážehový. Zdaleka největší nevýhodou nafty je ale její postavení mezi 

veřejností a řada lidí nakupuje automobily s motory zážehovými, zejména 

díky aféře Diesel gate, kdy byl znatelný velký ústup od těchto motorů. 

V současné době jeho obliba u veřejnosti opět pomalu stoupá, nicméně 

mnoho evropských měst vjezd automobilů se vznětovými motory reguluje 

částečně nebo zcela zakazuje vjezd těchto automobilů do úzkého centra, 

například Amsterodam, Paříž, Řím nebo mnoho německých měst – Hamburk, 

Berlín, Stuttgart, Frankfurt a jiné [20]. 

 

Stejně jako u benzínu je i u nafty nevýhodou neobnovitelnost ropy jako 

zdroje. Další nevýhodou, která je v poslední době celkem úspěšně řešena, 

jsou nejen emise CO a uhlovodíků, ale také emise pevných částic a vyšší 

hodnoty NOX. Z následující tabulky je patrné, že emise vznětových motorů se 

daří dlouhodobě snižovat, nejprve filtry pevných částic a několika stupňovými 

katalyzátory, před pár lety i pomocí vstřikování močoviny do výfukového 

systému. 

 

Norma CO (g/km) NOx (g/km) PČ (g/km) HC+NOx (g/km) 

EURO 1 3,16 - 0,18 1,13 

EURO 2 1,00 - 0,08 0,70 

EURO 3 0,64 0,50 0,05 0,56 

EURO 4 0,50 0,25 0,025 0,30 

EURO 5 0,50 0,18 0,005 0,23 

EURO 6 0,50 0,08 0,005 0,17 

 

Tab. 3: Přehled emisních limitů u vznětových motorů, vytvořeno dle [18] 

 

Největší problém vznětových motorů – množství emisí pevných částic, se od 

zavedení prvních emisních norem podařilo snížit o dva řády. Dnešní moderní 

diesely se mohou, co se týče minimalizace dopadu na životní prostředí, 

rovnat mnohým zážehovým motorům. 
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Cena nafty je po světě řádově stejná, zpravidla nižší než cena benzinu, což je 

například v ČR dáno nižší spotřební daní o necelé dvě koruny. Stejně jako u 

benzínu je její cena také závislá na ceně ropy a v ČR je od roku 2001 kolísavá, 

bez rostoucího či klesajícího trendu. Vývoj ceny lze vidět na grafu (Obr. 6), 

nafta oranžovou řadou [51]. 

3.4 LPG 

LPG, neboli Liquified Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn, je možnou 

alternativou k dvěma nejrozšířenějším palivům – benzínu a naftě. Jedná se o 

směs propanu a butanu. LPG umí spalovat zážehový motor, v minulosti se 

motory přestavovaly na LPG, v současné době už některé automobilky samy 

nabízejí automobily s motory přímo určenými pro spalování LPG. 

Jednoznačnou výhodou jsou nižší emise, nižší náklady na provoz – až 

poloviční cena za jednotku oproti benzinu či naftě, dále LPG nevytváří 

karbonové usazeniny zanášející například ventily. Vozidla na LPG neplatí 

silniční daň, motor spaluje palivo s vyšším oktanovým číslem než benzín, a 

tak má tišší chod. Další výhodou pro samotný provoz je již zavedená 

infrastruktura, k roku 2019 bylo v ČR evidováno přes 950 čerpacích stanic [22] 

[27]. 

 

Na straně nevýhod je počáteční investice v podobě přestavby nebo pořízení 

přímo od výrobce s již nainstalovaným systémem pro LGP. Nádrž také snižuje 

velikost zavazadlového prostoru, pokud se neumístí místo rezervy. Vozy 

s první či druhou generací systému LPG zaznamenávají také snížení výkonu 

motoru asi o 5% a všechny systémy zvyšují spotřebu paliva v průměru o 10%. 

Nádrže a soustava musí procházet častějšími prohlídkami kvůli bezpečnosti 

po roce nebo 100 000 km. Tlaková nádrž včetně ventilu má také omezenou 

životnost a je nutné ji maximálně do 10 let vyměnit. Vozidlo využívající tento 

druh paliva musí také respektovat omezení parkování v podzemních 

garážích, jelikož je LPG těžší než vzduch a klesá tak k zemi [21]. 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

28 
 

 

Cena 1 litru LPG se pohybuje mezi 7 a 20 Kč, v ČR je zatížen spotřební daní 

2,15 Kč/litr a průměrně se pohybuje okolo 14 korun. Procentuelně je tak 

mnohem méně zatížen daní a provoz je ekonomičtější. Jeho cena v ČR je také 

kolísavá a vývoj ceny je znázorněn na grafu (Obr. 6) tmavě modrou řadou [51] 

[52]. 

 

Nádrže na LPG mají také zvýšené zabezpečení oproti klasickým nádržím. 

Plynový ventil se uzavírá při vypnutém zapalování, samotná nádrž se vždy plní 

do 80% maximálního objemu. Pokud dojde k úniku více než 6 litrů za minutu, 

ventil zastavuje tok paliva. V případě přetlaku nad 27 MPa dojde 

k nouzovému vypuštění paliva. V soustavě je také přítomna tepelná pojistka, 

která při požáru také vypouští plyn z nádrže [21]. 

3.5 CNG 

CNG představuje zkratku pro Compressed Natural Gas, neboli stlačený zemní 

plyn, jehož hlavní složkou je metan (96-98% objemu). Zemní plyn se získává 

z přírodních zdrojů nebo při těžbě ropy. Na rozdíl od ropy jsou ale zásoby 

zemního plynu skoro dvounásobné.  Mnoho automobilek se dnes orientuje 

kromě elektromobilů právě na CNG a nabízejí tovární modely s již takto 

upraveným motorem a palivovým systémem. Nádrže na CNG se tlakují na 20-

30 MPa [23].  

 

Výhodou je velmi tichý a kultivovaný chod motoru díky vysokému 

oktanovému číslu (128). CNG hoří nejčistěji ze všech uhlovodíkových paliv a 

má tak velmi nízké hodnoty emisí oxidů dusíku, oproti benzínu až o 60%. Ve 

většině zemí jsou vozidla na zemní plyn osvobozena od silniční daně. Kladem 

je také fakt, že většina automobilek dnes nabízí tovární verze vozů na zemní 

plyn vedle klasických motorizací na benzin či naftu. Lze s ním také bez 

problému parkovat v podzemních garážích [23] [24]. 
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Na rozdíl od LPG však provoz na zemní plyn snižuje výkon motoru, pro ideální 

spalování směsi totiž potřebuje motor větší množství vzduchu. To výrobci 

kompenzují upravenou řídící jednotkou, větším kompresním poměrem a 

přeplňováním. U atmosférických jednotek je pokles výkonu zřetelný. Tlakové 

nádrže na zemní plyn jsou těžší než na LPG, odolávají totiž většímu tlaku, tím 

však negativně působí na jízdní vlastnosti automobilu. Vozy je také nutné 

častěji podrobovat servisním prohlídkám a je nutné u nich provádět určité 

servisní úkony častěji, například servisní interval zapalovacích svíček je až 

čtyřikrát kratší, než u klasického benzinového motoru. Největším úskalím při 

provozu je málo rozvinutá infrastruktura v podobě plnících stanic, ty však 

s rostoucí oblibou postupně přibývají. Nyní jich je v ČR přes 200 [23] [24]. 

 

Kilogram CNG se po Evropě prodává za ceny od 26 do 46 Kč. Česká republika 

považuje CNG jako jedno z hlavních alternativních paliv a má tak nejnižší 

daňové zatížení. V přepočtu na metry krychlové tak spotřební daň činí pouze 

1,4 Kč za jednotku, zatímco přepočtená prodejní cena za metr krychlový se 

pohybuje okolo 19 Kč. Do roku 2018 byla daň dokonce poloviční. Provoz 

automobilů na CNG je tak velmi ekonomicky výhodný [52]. 

3.6 ELEKTROMOBILY 

Elektromobily jsou v současnosti nejprogresivnější skupinou automobilů 

s alternativním pohonem. Mohou být rozděleny na tři kategorie – hybridní, 

čistě elektrické a s tzv. prodlužovačem dojezdu v podobě spalovacího 

motoru. Automobilky zaznamenávají v oblasti elektromobility výrazný pokrok 

podpořený obrovskými investicemi do tohoto odvětví a velkou podporou i 

z veřejného sektoru. Velmi kritizovaný krátký dojezd výrobci postupně 

navyšují a nabíjecí doba akumulátorů klesla v případě tzv. superchargerů 

(rychlonabíječek) pouze na několik desítek minut. Obecně elektromobily 

uchovávají energii v podobě elektrické energie v akumulátorech. Do 

automobilů se umisťují lithium-iontové akumulátory o kapacitě nejčastěji 

mezi 40-60 kWh, nejznámější výrobce elektromobilů Tesla nabízí 
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akumulátory až o kapacitě 100 kWh, což dle metodiky NEDC umožňuje dojezd 

647 km [25]. 

 

Elektromobily díky jiné technologii pohonu vynikají jízdní dynamikou 

zejména v nízkých rychlostech, protože elektromotor poskytuje prakticky 

maximální kroutící moment už od nulových otáček. Samotný provoz také 

neprodukuje výfukové emise, prachové částice vznikají pouze při brzdění 

z brzdových destiček a při odvalování pneumatik. V provozu je velmi výhodná 

technologie rekuperace kinetické energie, kdy při zpomalení motor supluje 

činnost brzdové soustavy a automobil tak neprodukuje žádné prachové 

částice z destiček a navíc transformuje kinetickou energii zpět na energii 

elektrickou, tím zvyšuje dojezd elektromobilu. Dojezd elektromobilu se dá 

také zvýšit generátorem v podobě spalovacího motoru. Ten sice produkuje 

emise známé od konvenčních benzinových či naftových aut, ale díky tomu, že 

běží v ideálních otáčkách po celou dobu provozu, zvyšuje se jeho účinnost a 

emise jsou nižší než u spalovacího motoru, který je spojen přímo s koly a 

neustále mění otáčky a zátěž. Elektromobil je také, zejména v nízkých 

rychlostech, velmi tichý a přispívá tak například k lepšímu životnímu 

komfortu v městských zástavbách. Pro bezpečnost chodců a zmenšení rizika 

případné srážky s chodcem je však zpravidla vybaven zařízením, které 

generuje hluboký tón, podobný motoru v nízkých otáčkách. 

 

Elektromobily jsou však obecně těžší než automobily se spalovacím 

motorem, zejména díky hmotnosti akumulátorů. Ty jsou proto umístěny co 

nejníže v podlaze, aby měly co nejmenší negativní vliv na jízdní vlastnosti. 

Jednou z nevýhod je také nízký dojezd. Automobilky sice uvádějí dojezdy 

rovnající se reálným dojezdům automobilů se spalovacím motorem, 

nicméně se velmi liší od reality. Výdrž akumulátoru je velmi závislá nejen na 

jízdním stylu, ale také na prvcích zvyšujících komfort posádky jako například 

topení, klimatizace nebo elektrický posun sedadel. Velmi také záleží na 

aktuálním klimatu. Další nevýhodou je problematika reálných nulových emisí. 

Celkový dopad na životní prostředí zahrnuje i výrobu elektrické energie a 
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výrobu a likvidace akumulátorů. V případě recyklací akumulátorů je výhodné 

je rozebírat a kovy znovu použít pro výrobu dalších baterií, jelikož těžba a 

zpracování těchto poměrně vzácných kovů, jako je nikl, kobalt, lithium a 

mangan, zatěžuje životní prostředí. Ve finském městě Harjavalta je plánována 

recyklační linka na dodávky materiálu pro 300 000 nových elektromobilů 

ročně. Již nyní je možné recyklovat přibližně 80% z celého akumulátoru. 

Životnímu cyklu a jeho dopadu na životní prostředí se věnují LCA studie, těm 

bude věnováno několik kapitol v následujících částech práce [26].  

Cena elektřiny se liší v závislosti na využívaném tarifu nebo předplaceném 

paušálu. V průměru se však pohybuje do 5 Kč/kWh nebo lehce nad tuto 

hodnotu. Zatížení spotřební daní je prakticky zanedbatelné, jelikož činí 28,30 

Kč/MWh, v přepočtu tvoří asi 0,5% celkové částky [53]. 

3.7 POROVNÁNÍ PALIV VE VOZIDLECH 

Pro porovnání vodíku s ostatními palivy bude vhodné zvolit automobil, který 

se nabízí v nejvíce variantách, co se týče volby motorizace, a k tomu 

relevantní automobil ze skupiny vodíkových vozidel. Vybral jsem zástupce 

v podobě automobilu z nižší střední třídy, a to sice Volkswagen Golf. Jeho 

sedmá generace se nabízí s několika možnostmi volby motorizace – spalující 

benzin, naftu, CNG nebo jako elektromobil. Jako zástupce pohonu na LPG 

jsem zvolil Opel Astra LPG Turbo EcoFLEX. Vodík zastupuje Hyundai Nexo, jež 

by měl jako první vodíkový automobil vstoupit na český trh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

32 
 

 VW 

GOLF 

1.4 TSI 

VW 

GOLF 

1.6 TDI 

VW  

e-GOLF 

 

VW GOLF  

1.4 TGI 

Opel Astra 

LPG Turbo 

EcoFlex 

Hyundai 

Nexo 

Motor 1.4 1.6 EV 1.4 1.4 EV 

Palivo benzin nafta - CNG+benzin LPG+benzin vodík 

Výkon 103 kW 81 kW 100 kW 81 kW 103 kW 120 kW 

Točivý moment 250  

Nm 

250  

Nm 

290  

Nm 

200  

Nm 

200  

Nm 

395 

Nm 

Nádrž/Kapacita 

akumulátoru 

50 l 50 l 35,8 

kWh 

50 l benzin 

15 kg CNG 

56 l benzin 

47 l LPG 

6 kg H2 

Max. rychlost 212 

km/h 

200 

km/h 

150 

km/h 

195  

km/h 

202  

km/h 

179 

km/h 

Zrychlení  

0-100 

8,4 s 10,5 s 9,6 s 11,5 s 10,2 s 9,2 s 

Dojezd 750  

km 

1200 

km 

300  

km 

1100 

km 

1300  

km 

660 

km 

Hmotnost 1270 kg 1295 kg 1615 kg 1457 kg 1518 kg 1814 kg 

Cena paliva na 

1 km 

2,144 

Kč 

1,302 

Kč 

0,385  

Kč 

1,027  

Kč 

1,097  

Kč 

1,800  

Kč 

Emise CO2 na 1 

km 

124 g 85 g 0 g 95 g 119 g 0 g 

Cena 440900 

Kč 

478900 

Kč 

959900 

Kč 

468900 

Kč 

400900  

Kč 

2000000 

Kč 

 

Tab. 4: Přehled parametrů jednotlivých modelů, vytvořeno dle [28] [29] [30] 

 

Ačkoliv jsou jednotlivé modely ve srovnání výkonově velmi podobně, ostatní 

parametry se liší právě podle typů paliva, které využívají. Všechna auta jsou 

z nižší střední třídy, první tří mají karoserii typu hatchback, VW Golf na CNG a 

Opel Astra na LPG jsou v prodloužené verzi combi, to kvůli objemným 

nádržím na plyny, které by bylo velmi složité zasadit do menšího modelu. 

Vodíkový Hyundai je SUV/crossover, nicméně je to první vodíkový model, u 

kterého byla známa cena na českém trhu a pravděpodobně to také bude 

první vodíkový automobil uvedený v ČR.  
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Dle uvedené tabulky lze sledovat několik ukazatelů, automobily vybavené 

přídavnou nádrží na stlačený zemní plyn či LPG jsou o několik stovek 

kilogramů těžší. Další nádrž však prodlužuje dojezd, a to téměř dvounásobně 

oproti klasickému vozidlu s jednou palivovou nádrží. Ani hmotnost není 

překážkou v hospodárnosti provozu těchto vozů, jak bude uvedeno v dalších 

kapitolách práce. VW e-Golf, vybaven akumulátorem, je ještě téměř o 100 kg 

těžší než vozy vybavené přídavnou nádrží a o 345 kg těžší než ten samý vůz 

poháněný zážehovým motorem. Vůbec nejtěžším vozem je Hyundai Nexo, 

jehož tři nádrže musí pojmout celkem 156 litrů vodíku, tlakovaného na 70 

MPa. Ty musejí být proto velmi pevné a odolné. Právě nádrže na vodík 

v automobilech jsou pravděpodobně jedním z posledních problémů 

samotných automobilů. Pomocí materiálového inženýrství bychom měli najít 

vhodný kompromis mezi velikostí nádrže a tlakem uvnitř nádrže. Velká nádrž 

z méně odolného materiálu bude znamenat snížení celkového komfortu 

posádky, zvýšení hmotnosti a negativní vliv na jízdní vlastnosti. Malá nádrž 

pojme méně vodíku a sníží dojezd, pokud nám technologické možnosti 

nedovolí plnit nádrže většími tlaky. V tabulce můžeme sledovat také 

maximální rychlost, ta je u vozidel s elektromotorem řádově o desítky 

kilometrů nižší. Při vysokých rychlostech dochází k exponenciálnímu nárustu 

spotřeby elektrické energie, což je nežádoucí efekt při snaze dojezd u těchto 

automobilů spíše prodloužit.  

 

Z tabulky je patrné, že nejdostupnější jsou konvenční modely, vůbec 

nejdostupnější je Opel Astra na LPG. To se také odráží na složení 

registrovaných vozů v ČR. 
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Obr. 7: Podíl registrací vozidel v Centrálním registru vozidel dle typu paliva, 

vytvořeno dle [27] 

 

Z grafu je patrné, že český vozový park tvoří z naprosté většiny stále 

automobily s konvenčním spalovacím motorem. Ve zbylých dvou procentech 

automobilů na alternativní pohon je 9 z 10 aut vybaveno spalovacím 

motorem upraveným na spalování zemního či ropného plynu. Pouze dvě 

desetiny tvoří skupina bateriových elektrických vozů a plug-in hybridů. 

V současnosti není v ČR registrované ani jedno auto s vodíkovým palivovým 

článkem. I pro to bude velmi těžké pro vodíková auta najít za stávající situace 

místo na trhu. Mnoho spotřebitelů, ale i firem bude hledět na počáteční a 

provozní náklady spojené s užíváním vozu. Jako vhodný ukazatel se v tomto 

případě hodí TCO, které mapuje právě tyto náklady. V rámci TCO jsou 

uvažovány jak počáteční jednorázové náklady CAPEX, tak provozní OPEX. 

 

Pro srovnání jsem vytvořil tabulky pro jednotlivé vozy, kde v každé je 

rozepsána počáteční investice, roční údržba, v případě elektromobilu i 

instalace domácí nabíječky. Pro názornost jsem určil tři různé roční nájezdy, 

na kterých lze sledovat, kdy je nákup kterého vozu nejvýhodnější. 
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U konvenčních spalovacích motorů jsem shrnul všechny náklady spojené 

s údržbou vozidla, jejich intervaly a ty zprůměroval do roční částky. Je v nich 

zahrnutá výměna oleje, výměna destiček a kotoučů, brzdová kapalina a 

jednou za 8 let výměna akumulátoru (klasického pro start a provoz 

elektroniky vozidla, nikoliv battery pack pro BEV). Jelikož jsou některé úkony 

závislé i na nájezdu, je částka na údržbu násobena koeficienty – 1,4 v případě 

nájezdu 25 000 km a 2 v případě 50 000 km. Další poměrně zásadní položkou 

jsou pneumatiky, výše nákladů je také závislá na nájezdu. Po zjištění situace 

na trhu jsem určil jako průměrnou cenu za 1 sadu 8 000 Kč. Ceny paliv jsou 

průměrné z portálu CCS [31]. 

 

VW Golf 1.4 TSI 15 000 km 25 000 km 50 000 km 

Pořizovací cena 440 900 Kč 

Spotřeba l/100 km 6,7 

Litrů ročně 1 005 1 675 3 350 

Kč/km 2,144 Kč/km 

Údržba 8960 Kč/rok 12550 Kč/rok 17 920 Kč/rok 

Pneumatiky 2 670 Kč/rok 4 800 Kč/rok 9 600 Kč/rok 

 

Tab. 5: Pořizovací a roční výdaje VW Golf 1.4 TSI 

 

VW Golf 1.6 TDI 15 000 km 25 000 km 50 000 km 

Pořizovací cena 478 900 Kč 

Spotřeba l/100 km 4,2 

Litrů ročně 630 1 050 2 100 

Kč/km 1,302 Kč/km 

Údržba 8 960 Kč/rok 12 550 Kč/rok 17 920 Kč/rok 

Pneumatiky 2 670 Kč/rok 4 800 Kč/rok 9 600 Kč/rok 

 

Tab. 6: Pořizovací a roční výdaje VW Golf 1.6 TDI 
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U vozů s přídavnou nádrží na CNG nebo LPG bylo dle metodiky uvedené 

v Národním akčním plánu čisté mobility počítáno s provozem 90% na CNG či 

LPG a 10% na benzín [32]. 

 

VW Golf 1.4 TGI 15 000 km 25 000 km 50 000 km 

Pořizovací cena 468 900 Kč 

Spotřeba kg 

CNG/100 km 

3,5 

 CNG Kg ročně 473 788 1 575 

Spotřeba litrů 

benzinu/100 km 

6,7 

Litrů ročně 98 163 325 

Kč/km 1,027 Kč/km 

Údržba 9 560 Kč/rok 13 150 Kč/rok 18 520 Kč/rok 

Pneumatiky 2 670 Kč/rok 4 800 Kč/rok 9 600 Kč/rok 

 

Tab. 7: Pořizovací a roční výdaje VW Golf 1.4 TGI 

 

Opel Astra 1.4 LPG 15 000 km 25 000 km 50 000 km 

Pořizovací cena 400 900 Kč 

Spotřeba litrů 

LPG/100 km 

7,6 

Litrů LPG ročně 1026 1710 3420 

Spotřeba litrů 

benzinu/100 km 

6,7 

Litrů benzinu ročně 98 163 325 

Kč/km 1,097 Kč/km 

Údržba 9 560 Kč/rok 13 150 Kč/rok 18 520 Kč/rok 

Pneumatiky 2 670 Kč/rok 4 800 Kč/rok 9 600 Kč/rok 

 

Tab. 8: Pořizovací a roční výdaje Opel Astra 1.4 LPG 

 

Pro spočítání nákladů u elektromobilu bylo nutné přičíst k počáteční ceně 

částku za wallbox a jeho instalaci pro napětí 230 V s tarifem C27d od ČEZ a 

pro veřejné dobíjení byly využity paušální měsíční platby s předplaceným 
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počtem kWh, také od ČEZ. Dále bylo počítáno s tím, že při nejnižším nájezdu 

bude uživatel dobíjet z 80% doma, z 20% na veřejných nabíječkách, při 25 000 

km budou kWh přesně rozděleny po 50% na domácí a veřejné nabíjení. Pro 

50 000 km se předpokládají dálkové cesty a tak je počítáno s nabíjením 

pouze 20% doma a 80% veřejně. Tomu jsou přizpůsobené předplacené tarify. 

Částka za roční údržbu poklesla oproti automobilům se spalovacím motorem 

z několika důvodů. Elektromobil nepotřebuje výměnu oleje, olejového a 

vzduchového filtru, zapalovacích svíček. Méně opotřebovává destičky a 

brzdové kotouče z důvodu velkého brzdného účinku elektromotoru. Navíc je 

však výměna battery packu s maximální životností 10 let, závisí však také na 

jízdním stylu řidiče, počtu cyklů nabíjení a klimatu. Nový battery pack stojí asi 

140 000 Kč [29]. 

 

VW e-Golf 15 000 km 25 000 km 50 000 km 

Pořizovací cena 959 900 Kč + 23 919 Kč wallbox 

Spotřeba kWh/100 

km  

11,87 kWh 

Dobíjení doma kWh 1 423 1 481 1 186 

Dobíjení veřejně 

kWh 

356 1 481 4 746 

Kč/km 0,354 Kč/km 0,385 Kč/km 0,468 Kč/km 

Údržba 17 150 Kč/rok 19 410 Kč/rok 26 300 Kč/rok 

Pneumatiky 2 670 Kč/rok 4 800 Kč/rok 9 600 Kč/rok 

 

Tab. 9: Pořizovací a roční výdaje VW e-Golf 

 

V případě vodíkového automobilu vzniká mnoho nepřesností, což je dáno 

současnou malou rozšířeností na silnicích. Například cena je odhadována ze 

zahraničních trhů, nejsou známy možné podpory nákupu ze strany státu a 

hlavně cenu vodíku při současných cenách nelze srovnávat s ostatními palivy. 

Její snížení se očekává, v těch nejvíce optimistických odhadech, až na 30 Kč 

za kilogram, za podmínek nemalých investic do tohoto sektoru a masovější 

nasazení do provozu (kapitola 3.1). Pro ukázku jsem tedy pracoval se čtyřmi 
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možnostmi vývoje ceny vodíku. S rozšířením vodíkových automobilů se 

očekává i snížení jejich pořizovací ceny.  

 

Hyundai Nexo 15 000 km 25 000 km 50 000 km 

Pořizovací cena 1 750 000 Kč 

Spotřeba kg H2/100 

km  

1 kg/100 km 

Kg ročně 135 225 450 

Kč/km při ceně 30 

Kč/kg 

0,270 Kč/km 

Kč/km při ceně 75 

Kč/kg 

0,675 Kč/km 

Kč/km při ceně 130 

Kč/kg 

1,17 Kč/km 

Kč/km při ceně 200 

Kč/kg 

1,8 Kč/km 

Údržba 3 150 Kč/rok 4 410 Kč/rok 6 300 Kč/rok 

Pneumatiky 2 670 Kč/rok 4 800 Kč/rok 9 600 Kč/rok 

 

Tab. 10: Pořizovací a roční výdaje Hyundai Nexo 

3.8 TCO NÁKLADY 
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Obr. 8: Porovnání absolutního TCO (CAPEX+OPEX) v závislosti na letech v 

provozu 

 

Na grafech jsou znázorněny rostoucí náklady provozu různých typů vozidel 

v průběhu let a zahrnují pouze předpokládané výdaje, s daty od výrobců. 

V realitě zaleží na několika proměnných, jako je jízdní styl řidiče, lokace, ve 
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které se automobil pohybuje, neočekávané výdaje, poruchovost nebo výkyvy 

cen paliv v průběhu let. Je patrné, že nákup benzinového automobilu se 

vyplatí nejvíce na krátkých trasách při malých nájezdech, jinak je výhodnější 

pořídit si naftový motor nebo alternativní CNG či LPG. Elektromobil získává 

svou výhodu také až při vyšších nájezdech, při 50 000 km najetých za rok je 

výhodnější na provoz i s náklady za výměnu battery packu. 

 

V případě vodíkového automobilu jsem bral v úvahu nejvíce optimistický 

odhad vývoje ceny vodíku. Ta však ani zdaleka neodpovídá předpokladům 

vývoje v nejbližších letech, spíše během dalších 30 let. Pak má jeho přímka 

nejplošší průběh, nicméně ani tak, dle současných cen, nemůže konkurovat 

ani zdaleka ostatním vozům. Lze však konstatovat, že díky nízkým nákladům 

na jeden kilometr se vyplatí, stejně jako elektromobil, na delší cesty a celkově 

vyšší nájezdy.  

 

Při znalosti ročních nákladů lze ještě spočítat, při jakém ročním nájezdu se 

vyplatí pořízení elektrického vozu oproti benzínovému v horizontu 10 let. 

Předpokladem je nabíjení domácí a veřejné v poměru 50:50 a roční náklady 

stejné jako při nájezdu 25 000 km. Nulovým bodem je po výpočtech 25 900 

km, při tomto a vyšším nájezdu ročně už je výhodnější pořídit elektromobil. 

Denně je to přibližně 71 km. Nižší, ale velmi podobnou hodnotu by 

představovalo srovnání vodíkového a benzínového automobilu, ale za 

předpokladu, že by pořizovací cena vodíkového vozu byla stejná, jako cena 

elektromobilu a cena vodíku blízká velmi optimistickým předpokladům. 

V případě ceny vodíku 130 Kč/kg by se takový automobil vyplatil až při ročním 

nájezdu 34 860 km a při ceně 200 Kč/kg, což je současná cena, by uživatel 

musel ročně ujet dokonce 98 700 km. 

 

Dále můžeme určit maximální cenu vodíkového automobilu při ročním 

nájezdu 25 000 km takovou, aby se v desetiletém horizontu vyplatila jeho 

koupě oproti benzínovému vozu. V případě ceny vodíku 30 Kč/kg by tak 

vodíkový automobil mohl stát 996 800 Kč, aby po 10 letech provozu byl součet 
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pořizovacích a provozních nákladů stejný, jako u benzínového vozu. Pokud by 

vodík stál 130 Kč/kg, pak by vůz mohl stát 771 800 Kč. V případě současné 

ceny vodíku by takový vůz mohl stát 614 300 Kč, což je přibližně o 170 000 kč 

více než benzínový model, ale o necelých 1 400 000 Kč méně, než cena, za 

kterou se vodíkové automobily prodávají nyní 

 

4 AKTUÁLNÍ STAV VYUŽITÍ VODÍKU 
V DOPRAVĚ A STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURA 

Vodík je dnes na počátku většího rozšíření v provozu, ačkoliv se po světě 

pohybuje jen téměř 20 000 vozidel na vodík, mnoho zemí počítá s jejich 

využitím v blízké budoucnosti. Například v Evropě je nyní asi 120 plnících 

stanic, z toho 84 v Německu. Německo je totiž lídrem v rozvoji infrastruktury 

a v propagaci vodíkové dopravy obecně. Do roku 2025 by zde mělo stát přes 

400 plnících stanic, které by vystačily na provoz necelých 200 000 vozidel [33].  

4.1 VYUŽITÍ VODÍKU V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH 
S KONVENČNÍM SPALOVACÍM MOTOREM 

Spalováním vodíku namísto benzinu v klasickém motoru s vnitřním 

spalováním má několik výhod. Zaprvé jsou to nízké emise. Směs vodíku a 

vzduchu také lépe hoří a spaluje se při vyšším kompresním poměru. Motor 

má hladší a tišší chod. Musí být na to však patřičně upraven. 

 

BMW bylo jedním z prvních výrobců, kteří představili koncept vodíkového 

automobilu s vnitřním spalováním. Jako základ posloužilo BMW řady 7 

s dvanáctiválcovým motorem o objemu 5972 cm3. Po konverzi na vodík motor 

produkoval 260 koní a z nuly na sto kilometrů v hodině akceleroval za 9,5 

sekundy. Pro srovnání, ten samý motor spalující benzin dosahoval výkonu 439 

koní a akceleroval téměř dvakrát rychleji. Výhodou oproti palivovým článkům 

bylo to, že uměl v případě potřeby spalovat i benzín, což v roce 2006 řešilo 

problém s chybějící vodíkovou infrastrukturou. Dojezd tohoto vozu dosahoval 

až 700 km [34]. 
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Mazda vodíkový motor vyvíjela od 90. let. Do upraveného Wankelova motoru 

v modelu RX-8 Hydrogen RE se vstřikuje stlačený vodík. Wankelův motor řešil 

problém přímého spalování vodíku, jelikož se vstříknutá směs nepotkává se 

spalinami, vodík je tedy stabilnější a nedochází k samovznícení. Motor 

produkoval 109 koní a 140 Nm, původní hodnoty s benzinovým palivem byly 

dvou násobné. V roce 2004 bylo vozidlo schváleno pro provoz. Od roku 2006 

začala Mazda tento model komerčně pronajímat. Dojezd byl díky nádrži, která 

pojmula maximálně 2,4 kg vodíku, jen 100 km [35]. 

 

Dalším modelem používající vodíkový Wankelův motor je Mazda Premacy 

Hydrogen RE Hybrid. Toto vozidlo využívalo vodíkový rotační motor k výrobě 

elektrické energie pro elektromotor. Při tomto řešení je dosažena delší 

dojezdová vzdálenost a větší účinnost motoru [35]. 

 

Automobilka Ford vyvinula nákladní vozidlo Ford F-250 Super Chief, které je 

vybaveno přeplňovaným motorem V10. Motor umí spalovat tři druhy paliva. 

Vodík, benzín a E85. Jeho dojezd měl být až 804 km a Ford udával, že 

spalováním vodíku místo benzinu motor produkoval o 99% emisí méně [36]. 

4.2 VYUŽITÍ VODÍKU V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH 
S PALIVOVÝM ČLÁNKEM 

Oproti vozidlům se spalovacím motorem se v automobilech generuje 

z palivových článků elektrická energie, kterou posléze využívá elektromotor. 

Stejně jako u automobilů s přímým spalováním, i zde je problém s velikostí 

nádrže pro vodík, jeho stlačitelnost a bezpečnost, nicméně díky 

elektromotoru využívá všechny jeho výhody, například, že automobil má 

dostupný kroutící moment téměř od nulových otáček a dokáže rekuperovat 

energii, kterou může posléze do elektromotoru opět poslat.  

 

Jedním z největších inovátorů v oblasti vozidel s palivovým článkem je 

japonská Toyota. V roce 2014 uvedla na trh model Mirai, který model 

hodnocený jako nejúspornější vozidlo na vodík, s kombinovanou spotřebou 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

43 
 

0,8 kg/100 km. Dosahuje výkonu 155 koní a 335 Nm. Nádrže na vodík mají 

hmotnost dohromady 5 kg, mají objem 60 a 62,4 l a jsou tlakovány na 700 

barů. Na německém trhu se prodává s cenovkou 78 600 €, to je v přepočtu 

přes 2 000 000 Kč. Celosvětové prodeje dosáhly 10 000 kusů. V roce 2020 

Toyota představila druhou generaci. U té slibuje prodloužený dojezd o 30% a 

vyšší výkon [37]. 

 

Dalším japonským výrobcem vodíkových vozidel je Honda. Na rozdíl od 

Toyoty má Honda články umístěné pod kapotou, zatímco Mirai má kromě 

elektromotoru vše pod cestujícími. Honda udává výkon 174 koní, 300 Nm a 

dojezd necelých 600 km při spotřebě 0,85 kg/100 km. Nádrže pojmou 5,5 kg 

vodíku a jsou tlakované na 70 MPa [38].  

 

Evropský konkurent Mercedes-Benz pojal uspořádání automobilu trochu 

odlišně. Vodíkové články doplňuje akumulátorem nabíjeným ze zásuvky, jde 

tedy o vodíkový plug-in hybrid. Výrobce tuto kombinaci zdůvodňuje Málo 

rozvinutou infrastrukturou. Díky tomuto spojení také stačí méně výkonný a 

skladnější svazek palivových článků. Články produkují 70 kW, zbytek 

poskytuje akumulátor. V porovnání s japonskými sedany podává motor vyšší 

výkon 200 koní, což odpovídá nasazení do rozměrnějšího vozu. Nádrže na 

vodík pojmou 4,4 kg a díky nim nabízí dojezd 432 km [39].  

 

Jihokorejský Hyundai uvedl na trh zatím nejnovější produkční automobil na 

vodík. Výrobce uvádí 163 koní a 395 Nm a dojezd okolo 600 km. Oproti 

ostatním má největší nádrže na 6,3 kg. Jen po Evropě se ho do dubna 2020 

prodalo přes 500 kusů, na americkém kontinentu dalších 350 [40]. 

 

Velkou perspektivu má vodíkový pohon v nákladní dálkové dopravě. Tady má 

vodík před čistě elektrickými vozidly výhodu v podobě delšího dojezdu a 

rychlejšího doplnění pohonných hmot. Ve vývoji se velmi angažuje opět 

Toyota ve spolupráci s firmou Hino. Také jeden z největších výrobců 

nákladních tahačů, firma Scania, již nabízí a prodává své vodíkové tahače. Ve 
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spolupráci s logistickou firmou ASKO testuje v Norsku v okolí přístavního 

města Trondheim 4 tahače. I přes chladnější počasí přes celý rok zatím test 

potvrdil spolehlivost palivových článků při nižších teplotách. Nádrže na vodík 

pojmou 33 kg při tlaku 35 MPa. Elektromotor generuje při maximální zátěži 

290 kW a 2200 Nm v součinnosti s dvoustupňovou převodovkou. Výrobce 

udává dojezd kolem 500 km [41]. 

 

Co se týče plavidel, vodíkové články jsou využívány zásadně u menších lodí. 

Nicméně například Energy Observer, vyvinuté společností Toyota, využívá 

toho, že si vodík jako palivo vyrábí přímo na palubě. V porovnáním s řešením 

pomocí akumulátorů má loď o 50% menší výtlak [42]. 

 

Kalifornský startup ZeroAvia představil dokonce vodíkové letadlo Piper Metrix. 

Zatím tvůrci provedli 10 zkušebních letů a tvrdí, že letadlo doletí až 800 km a 

přepraví 19 pasažérů. Mohl by být tedy alternativou k malým letadlům 

k přepravě nebo zásobování do odlehlých oblastí, například na Aljašce nebo 

na Sibiři. Na trh by měl letoun přijít v roce 2022 [43]. 

4.3 INFRASTRUKTURA V EVROPĚ 

Nasazení vodíkových vozidel je jedním z pílířů k dosažení snížení emisí 

skleníkových plynů v dopravě, se kterým Evropská unie počítá. V návaznosti 

na Pařížskou dohodu to znamená snížení emisí do roku 2050 o 85-90%. Hlavní 

organizací pro součinnost evropských států v této problematice je Společný 

podnik pro vodík a palivové články (FCH JU), založený v roce 2014. kromě 

evropské komise je zde zastoupeno i 100 největších firem z průmyslového 

sektoru zabývajících se vodíkem a 60 výzkumných organizací. Celkový 

rozpočet na podporu vývoje a výzkumu vodíkových technologií činil v letech 

2014-2020 1,33 miliard EUR a v dalších letech se očekává další nárůst. Takové 

investice by se měly například v případě infrastruktury projevit výstavbou 

nejméně 3 700 plnících stanic do roku 2030 po celé EU [44]. 
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4.3.1 NĚMECKO 

Německo je světovým, ale hlavně evropským, lídrem na poli udržitelné 

mobility, včetně té vodíkové. První pokusy o hromadné nasazení ve formě 

vodíkových vozů proběhly již na přelomu 80. 90. let s podporou koncernů 

Daimler nebo BMW, nicméně vodíková revoluce nenastala a firmy tak musely 

na více než 10 let pozastavit své vývojové programy. V roce 2002 byl však 

vytvořen Národní inovační program, který má, mimo jiné, pomoci Německu 

stát se velmocí na poli mobility z obnovitelných zdrojů. V rámci tohoto 

programu bylo do roku 2017 investováno celkem 1,4 miliardy EUR do více než 

650 projektů, realizovaných formou Public Private Partnership. Na tento 

program navázal NIP II, s prostředky 1,1 miliardy EUR do roku 2026. Cílem 

tohoto programu je uvést vodíkovou technologii na reálný trh [44]. 

4.3.2 RAKOUSKO 

Rakousko je také jedním z aktivnějších států v oblasti rozvoje vodíkové 

mobility. Stejně jako ČR a Německo, je i Rakousko členem IPHE (International 

Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in The Economy). Jako na většině 

plnících stanicích, i zde jsou dodávky vodíku na všech 5 stanicích pod záštitou 

firmy Linde, která ho vyrábí parním reformingem (kapitola 1.2), do budoucna 

se plánuje výroba přímo v místě plnění pomocí velkých elektrolyzérů vody. 

Cena vodíku, je stejně jako v Německu, 253 Kč/kg [44].  

4.3.3 SKANDINÁVIE 

Severské státy Evropy úzce spolupracují v rámci programu Scandinavian 

Hydrogen Highway Partnership. V současné době je v provozu celkem 

v těchto zemích 16 plnících stanic a dalších 5 je ve výstavbě [44]. 

4.3.4 ZEMĚ BENELUXU 

Také Belgie a Nizozemsko jsou aktivní státy podporující vodík. Belgie 

implementovala rozvoj vodíkových aut a infrastruktury do svého národního 
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plánu, Nizozemsko je členem IPHE (kapitola 4.3.2). Celkem je v tomto regionu 

6 plnících stanic, do roku 2030 by jich mělo přibýt dalších 350 [44]. 

4.3.5 VELKÁ BRITÁNIE 

Velká Británie je členem IPHE. Momentálně se zde provozuje 11 stanic, oproti 

plánovaným 65 do roku 2020. Ambiciózním plánem je stavba 1 000 stanic do 

roku 2030 [44].  

4.3.6 FRANCIE 

Stejně tak Francie je členem IPHE. K rozvoji přispívá i národní organizace 

Mobilité Hydrogene France. Dnes je ve Francii 14 stanic, k roku 2030 přibude 

dalších 600. Velkou podporu věnuje flotilám užitkových vozidel, autobusům a 

taxislužbám, aby dostatečně vytížili již provozované stanice [44]. 

4.3.7 ITÁLIE 

Itálie má za sebou několik účastí na demonstračních projektech a v současné 

době provozuje několik desítek městských autobusů. V roce 2016 vznikl 

národní plán vodíkové mobility a v rámci tohoto plánu by mělo v Itálii vyrůst 

do roku 2025 přes 200 plnících stanic, ze současných 5. Tou samou dobou by 

mělo po italských silnicích jezdit 27 000 FCEV a 1 000 autobusů. V plánu je 

nejdříve stavět stanice s menší denní kapacitou (asi 200 kg/den). Později 

rozvíjet i dálniční vodíkovou infrastrukturu s kapacitou až 500 kg/den [44]. 

4.4 INFRASTRUKTURA V ASII 

Zejména v rychle se rozvíjející Číně je zaznamenám velký nárust prodejů 

FCEV, která má právě díky hospodářskému růstu potenciál stát se významným 

trhem pro vodíkové automobily [44]. 

 

V Japonsku je v současnosti provozováno 80 plnících stanic, relativně vysoký 

počet souvisí s faktem, že je to domácí trh pro automobilky Toyota, Honda a 

pro Japonsko blízké jihokorejské Hyundai, automobilky, které se na trhu 

s vodíkovými auty zatím prosazují. V Japonsku výstavbě dalších stanic brání 
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především legislativa a bezpečnostní předpisy určující vzdálenost plnící 

stanice od veřejné komunikace na 8 metrů. Prodej aut japonská vláda 

podpořila nejprve dotacemi, od roku 2012 poskytuje daňové úlevy, 

procentuálně až 35% s původní částky. Do roku 2025 má Japonsku jezdit 

200 000 vozidel, v roce 2030 dokonce 800 000. Toyota plánovala 

demonstrovat a ukázat světu vodíkovou technologii ve formě autobusů, 

kterých měla poskytnout 100 kusů na LOH v Tokiu 2020. Celá akce však byla 

zrušena po epidemii koronaviru [44].  

 

V Jižní Koreji funguje od roku 2014 asociace průmyslových společností 

podnikajících ve vodíkových technologiích. V roce 2016 zveřejnila plán pro 

vodíkovou mobilitu s názvem Policy Plan on Fuel Cell Vehicle and Market 

Actiovation. Do roku 2030 chtějí postavit 520 plnicích stanic, ze současných 

60. Tomu má odpovídat jejich využití, proto se mají v Jižní Koreji nahradit 

všech 26 tisíc autobusů spalujících CNG autobusy poháněnými vodíkem. 

Nákup osobních vodíkových vozidel vláda podporuje dotací 23 000 USD [44]. 

4.5 INFRASTRUKTURA V SEVERNÍ AMERICE 

Na severoamerickém kontinentu se rozvoj vodíkové mobility koncentruje do 

dvou hlavních center – Kalifornii a oblast kolem aglomerací New York a 

Washington. V USA byl vyhlášen program Zero Emission Vehicle, státy, které 

k němu přistoupily, se zavázaly k rozvoji dopravy s nulovými emisemi, 

zakládajícími členy byly státy: Kalifornie, Connecticut, Maryland, 

Massachusetts, New York, Rhode Island a Vermont. Na základě tohoto 

programu vznikl tzv. Hydrogen and Fuel Cell Development Plan. V něm je 

zakotveno několik hlavních bodů. Prvním je souhlas s cílem zavádění a 

podpora vodíkové mobility. Dalším bodem je konkrétní cíl, a to 3,3 milionu 

vozidel s nulovými emisemi do roku 2025 a spolupráce ve vytvoření 

odpovídající vodíkové infrastruktury. K tomu bude nutné zavést legislativní 

úpravy jednotlivých států v oblasti stavebních předpisů a norem pro výstavbu 

infrastruktury. Program také zavazuje k nasazení vozidel s nulovými emisemi, 
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včetně vodíkových vozidel, ve státním vozovém parku. Dále by státy měly 

posoudit potřebu a účinnost různých zvýhodnění, daňových úlev, snížení 

mýtného, přednostní parkování, využívání tzv. HOV a Car Pool lane a zavést je 

pro podporu segmentu FCEV.  Podepsané státy by také měly podporovat PPP 

projekty ve spolupráci s výrobci aut, poskytovateli elektřiny a vodíku a dalšími 

institucemi. V neposlední řadě také sdílet výzkum a koordinovat vzdělávání 

s ostatními státy.  

 

5 POTENCIÁL VYUŽITÍ VODÍKU V DOPRAVNÍ 
TECHNICE A BARIÉRY ROZVOJE 

Plány čisté, nebo zelené, mobility jednotlivých zemí, ale i Evropské unie, 

naznačují, že se s vodíkovým pohonem do budoucna počítá. Je bráno jako 

palivo s velkou perspektivou. Dle vypracované studie na vodíkovou mobilitu 

pro ČR se počítá se čtyřmi různými scénáři vývoje počtu vodíkových vozidel 

podle různých forem a výší podpory ze strany státu, z nichž ta 

nejoptimističtější počítá až s 1,3 milionu vozidel v roce 2050 využívajících 

vodík jako palivo. K roku 2030 se předpovídá 870 ks vodíkových autobusů a 

58 000 osobních vozidel, k tomu však i velké investice do infrastruktury ve výši 

2,4 mld Kč, kdy by mělo vzniknout 80 veřejných plnicích stanic [32] [44]. 

5.1 SWOT ANALÝZA VYUŽITÍ VODÍKU V DOPRAVNÍ 
TECHNICE 

SWOT analýza má vyzdvihnout hlavní ovlivňující faktory případného rozvoje 

využití vodíku v dopravě. Jednotlivé položky budou rozebrány v následujících 

kapitolách. Je vázána k vodíkovým článkům, jelikož právě využití vodíku jako 

zdroje pro výrobu elektrické energie, která následně poputuje do 

elektromotoru, je dnes jako varianta upřednostňována před přímým 

spalováním vodíku v motoru.  
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 Silné stránky  Slabé stránky 

S1 Další alternativní technologie pro 

nezávislost na fosilních palivech 

W1 Nedůvěra veřejnosti 

S2 Nulové emise NOx, SO2, CO, celkové 

uhlovodíky (THC), částice PM 

W2 Vysoké počáteční náklady 

S3 Snížení emisí skleníkových plynů W3 Vysoká cena paliva 

S4 Doba plnění nádrže W4 Neexistující trh v ČR 

S5 Nevyčerpatelný zdroj W5 Neexistující infrastruktura v ČR 

S6 Vodík je známý a využívaný plyn W6 Neexistující servis pro majitele FCEV 

S7 Skvělé výsledky v dosavadním 

provozu a testech 

W7 Malá informovanost veřejnosti 

S8 Dojezd srovnatelný s fosilními palivy W8 Stáří automobilů v ČR a jejich 

nedostatečná obměna 

S9 Jízdní dynamika díky elektromotoru W9 Plnění nádrží na stanici pouze 

s proškolenou osobou 

S10 Tichý provoz   

S11 Více způsobů výroby vodíku   

 Příležitosti  Hrozby 

O1 Vodík jako vedlejší produkt při 

nízkých nákladech 

T1 Nedůvěra veřejnosti vůči 

bezpečnosti 

O2 Zapojení VŠ do vývoje T2 Neznalost veřejnosti o technologii 

O3 Cesta, jak plnit emisní závazky EU T3 Nedostatečná podpora ze strany 

státu 

O4 Situace podobná jako při startu 

elektromobilů nebo CNG 

T4 Stále vysoká cena vodíku, která se 

nedá do budoucna předpovědět 

O5 Zájem o technologii ze strany 

investorů 

T5 Lobby ropných společností, výrobců 

vozidel se spalovacími motory, 

provozovateli čerpacích stanic 

O6 Nadbytek vodíku v chemickém 

průmyslu 

T6 Nedostatečný rozvoj infrastruktury 

v závislosti na počtu vozidel 

O7 Nová pracovní místa T7 Náskok elektromobilů a 

alternativních paliv 

O8 Rozšíření vodíkové mobility do 

dalších oblastí dopravy a průmyslu 

  

 

Tab. 11: SWOT analýza využití vodíku v automobilech s palivovými články 

v ČR, vytvořeno dle [44] 
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5.1.1 SILNÉ STRÁNKY 

Obecně je vodíková technologie brána jako další alternativa, která by mohla 

pomoct ve snižování emisí a zanechávání uhlíkové stopy. V provozu se již 

potvrdily nulové emise a s tím i pozitivní vliv na kvalitu ovzduší především ve 

městech, s tím i zlepšení životního komfortu.  

 

Vodík lze vyrábět několika způsoby (kapitola 1.2), výroba tedy není závislá na 

jednom trhu, jako například ropa, v mnoha odvětvích se jedná o odpadní plyn 

a je ho tedy přebytek.  V případě elektrolýzy vody se po využití vodíku 

v palivovém článku opět tvoří voda jako odpad reakce. Základní logistika je již 

zvládnuta. 

 

Vodíková vozidla a jejich provoz je srovnatelný s konvenčními automobily, na 

který je spotřebitel zvyklý. Doba plnění nádrže osobních automobilů se 

pohybuje kolem pěti minut, dojezd je srovnatelný nebo o pár desítek 

kilometrů kratší. FCEV také těží z výhod elektromotoru, jeho dynamiky a 

pružnosti, je tichý a opět má tedy pozitivní dopad na okolní prostředí. 

5.1.2 SLABÉ STRÁNKY 

Pro široké využití je nutné získat si důvěru veřejnosti. Některé státy jsou 

otevřené novým technologiím více, některé méně, to platí například pro ČR. 

Je tedy nutné vzdělávat veřejnost o vodíkové technologii, jejích výhodách, 

možnostech a způsobech využití.  

 

Vzniku trhu s elektromobily brání několik věcí. Zaprvé je to neexistující 

infrastruktura, na rozdíl od BEV, která se mohou nabíjet i doma, FCEV lze plnit 

pouze na veřejných plnících stanicích s proškolenou obsluhou, taková v ČR 

není ani jedna. Samotnému vzniku stanic však brání vysoká cena výstavby a 

ztrátový provoz v prvních letech s nejasným vývojem. Další překážkou je 

vysoká cena vodíkových automobilů, po přepočtu se ceny nejlevnějších 

modelů pohybují přibližně o 1 000 000 Kč výše, než u srovnatelných modelů 
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elektroaut. V neposlední řadě vznik trhu nepodporuje zatím vysoká cena 

samotného paliva, kdy je pak samotný provoz takového vozidla stejně 

nákladný jako u vozidla spalujícího benzín či naftu. 

5.1.3 PŘÍLEŽITOSTI 

Jednou z mnoha příležitostí u využití vodíku je možnost, jak snížit celosvětové 

emise a uhlíkovou stopu, bez alternativních technologií není možné 

dosáhnout určených celosvětových cílů. Vodík by jako potenciální nová 

technologie mohl rozvinout vysoké školství a mohl by napomoci vzniknout 

novým oborům a posléze i novým pracovním místům.  

 

Co se týče ceny vodíku, ta by se mohla snížit díky jeho využití jako odpadu, 

který dnes vzniká v chemickém průmyslu a nemá zatím velkého využití a je 

ho tak nadbytek. Náklady na provoz a servis lze také snížit využitím vodíku 

v hromadné dopravě s koncentrací více vozidel na relativně malém území. 

Pak je možné mít méně plnících stanic a méně servisních míst. Pro rozvoj 

vodíkové mobility mohou být i zkušenosti se zaváděním jiných alternativních 

pohonů, jako například CNG nebo elektromobilů, a s nimi spojené budování 

infrastruktury. Do vývoje této technologie investují paradoxně i velké firmy 

z oboru petrochemie, například Shell. Právě velký investiční potenciál je třeba 

pro rozvoj využít. 

5.1.4 HROZBY 

Hrozbou pro širší využití vodíku je jeho obecné vnímání mezi veřejností. Vodík 

je vnímán jako výbušný plyn a je pravděpodobně, že mnoho lidí k němu bude 

chovat nedůvěru, což je však způsobenu obecnou neznalostí této nové 

technologie. Může se také stát, že i po velkých investicích do infrastruktury 

plnících stanic nezačne trh růst, na úkor již rozběhnutého růstu trhu 

elektromobilů a CNG vozidel. Tyto trhy mají tak nezanedbatelnou výhodu ve 

formě určité podpory a důvěry ze strany veřejnosti, protože jsou již 

vyzkoušené v určitém měřítku. Naopak při nedostatečné podpoře výstavby 

infrastruktury nemusí být tento segment udržitelný. Podpora musí být ze 
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strany státu i ve fázi koupě vozidla zákazníkem, bez jeho podpory bude růst 

trh velmi pomalu a bude tak opět těžko udržitelný. Samotná podpora by také 

měla přijít v nejbližší době, než se trhu s elektromobily podaří zaplnit téměř 

celý segment s vozidly s alternativním pohonem.  

 

Velkým otazníkem zůstává tržní cena vodíku. Pro získání výhody nad čistě 

elektrickými vozidly by měla klesnout k 50 Kč za kilogram, aby byl provoz 

takového vozidla rentabilní a elektrickým vozidlům konkurenceschopný. Je 

však nutné zajistit, aby v případě velké poptávky byl vodíku dostatek, cena by 

tak mohla ještě vzrůst. 

 

Velmi ovlivňujícím faktorem růstu trhu s FCEV bude přístup a lobby velkých 

petrochemických společností, výrobců vozidel, provozovatelů čerpacích 

stanic a také samotného státu, který získává prodejem pohonných hmot 

skrze spotřební daň část příjmů do státní kasy. Je tak poměrně zásadní, jak 

již bylo zmíněno v minulých odstavcích, jak se k podpoře postaví samotný 

stát nebo státy po celém světě.  

5.2 POTENCIÁLNÍ ROZVOJ VODÍKOVÉ MOBILITY V ČR 

Rozvoj a budoucnost vodíkové mobility v ČR předpovídá Národní akční plán 

čisté mobilty, průběžně aktualizovaný a schválený Vládou ČR. Ten se 

v případě vodíkových automobilů opírá o studii Využití vodíkového pohonu v 

dopravě v České republice, provedenou v letech 2016-2017 [44]. 

 

V 1. fázi by měl být nejvíce podporován prodej a nasazení vodíkových 

autobusů do městské hromadné dopravy, jelikož pouze 8% celkových 

investičních nákladů do vodíkové mobility by v tomto případě přineslo až 

32% podíl na snížení emisí CO2. K tomu tedy NAP CM počítá s nasazením 95 

vodíkových autobusů do roku 2025 a 870 autobusů do roku 2030. Investice 

(kapitola 4.1) by měly být podpořeny z fondů EU, případně z národního 

Modernizačního fondu. Autobusy by měly být podporovány také na dálkových 
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linkách ve spojení s ostatními státy, především s Německem a linkou Praha-

Berlín. Klíčovým faktorem je ovšem pokles ceny vodíkových autobusů, 

zatímco v roce 2020 činí rozdíl mezi vodíkovým autobusem a autobusem na 

konvenční pohon kolem 6 milionů Kč, v roce 2030 je tento rozdíl odhadován 

na 2 miliony Kč [32]. 

 

V návaznosti na studii počítá plán s přibližně 40-50 tisíci vozidel s palivovým 

článkem (ve studii uváděno až 464 tisíc) v roce 2030, to pro srovnání 

představuje přibližně jednu čtvrtinu z předpokládaného počtu BEV [32].  

 

 

Obr. 9: Přepokládaný vývoj počtu vozidel na vodík v ČR do roku 2030, zdroj 

[32] 

 

K naplnění tohoto vývoje však musí být přijato několik opatření, to hlavní ve 

formě přímé finanční podpory ve stejné podobě, jako je to u BEV. Klíčová je 

také nákup vodíkových vozidel orgány veřejné zprávy. Dále bude nutné 

přijmout některé legislativní změny, například parkování těchto vozidel 

v podzemních garážích. Nutný je také pokles cen FCEV, v roce 2030 by měl 

činit rozdíl mezi vodíkovým a konvenčním automobilem 400 tisíc Kč, v roce 

2050 už jen 84 tisíc Kč. Tomuto scénáři nahrává fakt, že cena vozidel se 
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spalovacím motorem by měla stoupat v důsledku restriktivních omezení ze 

strany EU vyžadujících složitější technologické inovace [32]. 

 

Co se týče nákladní dopravy, zde je nástup vodíkových vozidel predikován 

později než v případě osobních automobilů nebo autobusů. V roce 2030 by 

tak měly tvořit prodeje vodíkových tahačů a jiných nákladních vozidel asi 1% 

z celkových prodejů v EU, to je zhruba 4-6 tisíc vozidel ročně. Přitom ve 

srovnání s bateriovými elektrovozy jsou pro nákladní dopravu nad 100 km 

mnohem vhodnější. V případě doplnění paliva je tento interval 15x kratší, než 

v případě dobíjení akumulátoru na superchargeru s vysokým příkonem. 

Zároveň mají vodíková auta větší doložitelnost a také dojezd [32]. 

 

Pro plánovaný vývoj počtu vodíkových automobilů je třeba mít odpovídající 

infrastrukturu, i když například ve srovnání s veřejnými nabíječkami nemusí 

být tak koncentrovaná. S ohledem na první fázi by stačily neveřejné plnící 

stanice v depech nebo později i kombinované pro osobní dopravu. Měly by 

však být budované na dostatečnou kapacitu s ohledem na velké nádrže 

autobusů. Tyto neveřejné stanice by mohly být využívány velkými firemními 

flotilami. Jejich výhodou je efektivnější provoz, než v případě veřejných 

stanic, což je v počáteční fázi klíčové. Plán pak v roce 2030 počítá s 80 

stanicemi po celé ČR, náklady by měly dosáhnout 3,2 miliard Kč. Do roku 2025 

je stanovené minimum 15 stanic, což je nezbytné pro rozvoj a nastartování 

trhu s FCEV [32]. 

5.3 VNÍMÁNÍ VODÍKOVÉ MOBILITY V ČR VEŘEJNOSTÍ 

Pro posouzení potenciálu rozvoje vodíkové mobility v ČR byl zpracován 

průzkum k vnímání vodíkové mobility veřejností, jež je velmi zásadní a 

ovlivňující faktor budoucího rozvoje. Dotazník vyplnilo celkem 652 

respondentů [44]. 
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Téměř dvě třetiny respondentů odpověděly kladně na otázku, zda již ví, že 

jsou vodíkové automobily využívány v běžném v provozu. I pro to bude 

důležitý silný marketing pro rozšíření povědomí o vodíkových automobilech. 

Samotná technologie má silný hlas, jelikož pro 77% lidí by mohl být motivující 

fakt, že vodíkový automobil je bezemisní. Několikrát zmíněným zásadním 

faktorem koupě FCEV vozidel je pořizovací cena a její nutné snížení v blízké 

budoucnosti, jelikož více než polovina respondentů by o koupi uvažovala 

v případě stejné pořizovací ceny jako u konvenčních automobilů. 17% by 

dokonce uvažovalo o koupi pouze pokud by byly náklad na pořízení alespoň 

o 25% nižší než u současných automobilů se spalovacím pohonem, čtvrtina 

by naopak byla schopna podstoupit náklady o 25% vyšší [44]. 

 

Prodej by také podpořila dotace od státu, ta by motivovala více než 90% 

dotazovaných. Třetina dotázaných by po vozu požadovala dojezd více než 

500 km, téměř 40% alespoň 400 km a zbytek minimálně 300 km. Téměř 99% 

lidí je ochotno akceptovat stejnou nebo dvakrát delší dobu tankování, než u 

automobilů se spalovacím pohonem. 87% respondentů také uvedlo, že 

považuje vodíkový automobil za bezpečný, naopak 1,6% ho považuje za velmi 

nebezpečný. Největší obavy však mají lidé z nedostatku plnících stanic, malé 

dojezdové vzdálenosti, vysoké pořizovací ceny automobilu a ceny vodíku. 

Nejčastějším důvodem pro pořízení by byly nulové emise a ochrana životního 

prostředí, naopak vysoká cena a malá infrastruktura byly nejčastějšími 

argumenty proti pořízení [44]. 

 

6 DOPADY NA EKONOMIKU A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ PŘI HROMADNÉM NASAZENÍ JAKO 
DALŠÍ ALTERNATIVY K FOSILNÍM PALIVŮM 

Tato kapitola pojednává o možném dopadu na ekonomiku a životní prostředí 

při naplnění scénářů o hromadném nasazení vodíkových automobilů. Jedná 

se o odhady a dopady tak čistě záleží na vývoji v blízké budoucnosti. 
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6.1 EKOLOGICKÉ DOPADY 

Snížení emisí skleníkových plynů a jiných škodlivin je jedním z důvodů 

hledání alternativy pro automobily se spalovacími motory, kterou je například 

právě vodíkový automobil nebo čistý elektromobil. Jejich emise v provozu 

jsou téměř nulové, ale pro sledování reálného dopadu na životní prostředí je 

třeba využít tzv. LCA (Life Cycle Assessment) studie, které sleduje 

enviromentální dopady pro celý životní cyklus včetně výroby a likvidace 

vozidla po ukončení užívání a také včetně výroby paliva, v tomto případě 

vodíku. 

 

Této problematice se velmi podrobně věnuje studie z University of Ontario 

z roku 2005. S ohledem na stáří mohou být některé údaje lehce zkreslené, 

nicméně výsledek zůstává velmi podobný. Studie zahrnuje kompletní proces 

včetně získávání benzínu z ropy, vodíku ze zemního plynu či elektrolýzou, 

výstavbu rafinerií, elektráren z obnovitelných zdrojů, elektrolyzérů, distribuce 

paliva a samotného provozu automobilu.  Pro porovnání je přiloženo několik 

grafů. První znázorňuje množství vydaného ekvivalentu energie na získání 1 

MJ paliva. Lze vidět, že výroba vodíku pomocí parního reformingu zemního 

plynu je více energeticky náročná než výroba benzínu rafinací ropy. Nejlépe 

vychází elektrolýza vodíku, kde elektřina má původ ve větrné elektrárně, 

naopak nejméně efektivní je elektrolýza elektřinou ze solární elektrárny. To je 

dáno vysokou energií vloženou do výroby fotovoltaických panelů a dalších 

zařízení [48].  
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Obr. 10: Porovnání potřebné energie k získání 1 MJ paliva, vytvořeno dle [32] 

 

Dále lze porovnat celkový CO2 ekvivalent za 1 MJ vykonané práce 

automobilem a jeho složení mezi jednotlivými palivy [48].  

 

 

 

Obr. 11: Porovnání a složení emisí z 1 MJ vykonané práce, vytvořeno dle [32] 
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Další graf porovnává CO2 ekvivalent emisí za celý životní cyklus v závislosti na 

účinnosti pohonného ústrojí (spalovací motor nebo palivový článek 

s elektromotorem), které vykoná mechanickou práci 1 MJ [48]. 

 

 

 

Obr. 12:. LCA emise v závislosti na typu a účinnosti pohonného ústrojí, 

vytvořeno dle [32] 

 

Z posledních dvou grafů lze po započtení účinností usoudit, že 

vyprodukované emise lze využitím vodíku jako paliva snížit nejméně o 40 %, 

v případě vodíku vyrobeného ze zemního plynu, zatímco v případě vodíku 

vyrobeného pomocí energie z obnovitelných zdrojů je to až 85 % snížení 

emisí oproti spalování fosilních paliv [48]. 

 

Pro názorný příklad, v návaznosti na studii [44] tvořenou pro ČR, by to v roce 

2030 znamenalo celkové snížení emisí až o 4 % v závislosti na vývoji počtu 

vodíkových vozidel oproti roku 2008. 

6.2 EKONOMICKÉ DOPADY 

S potenciálním nástupem vodíkové mobility a jeho celkové větší využití by 

musely do vývoje a výstavby proudit obrovské investice v řádu desítek miliard 

Kč. V blízké budoucnosti se očekává postupný nárůst cen automobilů se 
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spalovacím motorem, díky neustálému vývoji nutnému k snížení emisí a 

zvýšení účinnosti spalovacího motoru. Velkým otazníkem bude cena ropy, 

zda se bude těžba snižovat v závislosti na zásobách a samotné spotřebě. 

S masivním nástupem alternativních technologií by mohla klesnout 

poptávka po ropě a tím by mohla také zlevnit. Druhým případem by bylo 

snižování nabídky ale s konstantní poptávkou, pokud by lidé zůstali u 

spalovacích motorů, třeba z důvodu stále vysoké ceny alternativ nebo 

nedůvěry, pak by mohly tyto automobily růst na ceně a s alternativními vozy 

se cenově potkat někde mezi současnými cenami. Na ojeté automobily 

s technologicky zastaralými motory budou pravděpodobně uvaleny daně, a 

tak ani provoz takových aut bude dlouhodobě neudržitelný. Proto budou 

nutné výdaje a investice vedoucí k rozšíření infrastruktury, společně s ní by 

měla vznikat podpora prodeje automobilů formou příspěvků od státu, 

šrotovného na staré automobily, daňové úlevy pro právnické osoby a 

podnikatele tak, aby se vodíkové automobily staly dostupnějšími a postupně 

se do roku 2050 přiblížily cenám dnešních automobilů s konvenčním 

pohonem. Velmi důležitou roli bude hrát také vodík samotný, jeho cena by 

měla klesnout alespoň na takovou hodnotu, aby byla cena za kilometr 

podobná nebo nepatrně vyšší jako u dnešních fosilních paliv.  

 

Cenu vodíku lze snížit ve výrobní fázi, pro to bude nutné napojení 

elektrolyzérů na zdroje obnovitelné energie nebo velmi čisté jaderné 

elektrárny. V těchto případech by však vodík nemusel plnit pouze funkci 

paliva do dopravních prostředků, ale mohl by sloužit k uchování energie při 

přebytcích ve výrobě elektřiny pro vykrytí špiček odběru v elektrické síti, a to 

stejným způsobem, jako v automobilu, pomocí palivových článků. Elektrárny 

by díky tomu mohly pracovat v optimálních podmínkách při plném zatížení. 

 

Stejně tak by vodík mohl snížit cenu za přepravu energie (kapitola 2.5), kdy by 

se energie nepřenášela na soustavě elektrického vedení, ale formou 

plynovodů právě ve vodíku. K tomu je však také potřeba odpovídající 



ČVUT v Praze             Jan Sekera 

60 
 

infrastruktura. V neposlední řadě nástup vodíkové mobility a jeho širší využití 

vytvoří mnoho nových pracovních míst a příležitostí, nová výzkumný centra a 

obory, je však otázkou, zda jich vytvoří více než množství, které zanikne při 

postupném úpadku petrochemického průmyslu a spalovacích motorů. Pro 

státy jako například Německo, kde automobilový průmysl tvoří značnou část 

exportu, bude velmi klíčové postupně přecházet na elektromobily a 

automobily s palivovými články. 

 

ZÁVĚR  

V této práci byl nejprve popsán princip fungování automobilu na palivový 

článek, kde je palivem vodík. Byla rozepsán proces nutný k dopravení vodíku 

od výroby do nádrže automobilu. Následně byl analyzován aktuální stav 

využití vodíku v dopravě, jeho výhody či nevýhody, dostupná vozidla na trhu 

a srovnání těchto vozidel s ostatními druhy pohonu pomocí metody TCO.  

Dále byl nastíněn možný potenciální rozvoj vodíkové mobility na základě 

plánů jednotlivých zemí, vnímání vodíkové mobility veřejností a byla 

provedena SWOT analýza pro posouzení silných a slabých stránek vodíkových 

automobilů, možných příležitostí a hrozeb. Závěrem byly shrnuty možné 

ekologické dopady, byla porovnána uhlíková stopa automobilů se spalovacím 

motorem s vodíkovým elektromobilem pomocí metody LCA a nastíněny 

možné ekonomické dopady. 

 

Vodíkové automobily jsou na rozdíl od čistě elektrických vozidel stále 

vnímány jako futuristická technologie ve fázi testování. Je však možné na ně 

nahlížet jako na další vývojový stupeň pro elektromobily. Nádrže s vodíkem 

dokáží úspěšně suplovat lithium-iontové akumulátory, automobilu výrazně 

zvětšují akční rádius a zkracují čas dobíjení, nebo v tomto případě doplňování 

paliva na čas velmi podobný plnění nádrže klasickým fosilním palivem.  Navíc 

můžeme v příštích letech očekávat rozsáhlejší testování nových skladovacích 

technologií a jejich možné využití v provozu. Díky tomu by nebylo třeba řešit 

rozměrné a těžké nádrže na vodík. Proto by měly tyto automobily nalézt 
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uplatnění zejména v nákladní a hromadné dopravě osob. Právě v městských 

aglomerací budou veškerá bezemisní vozidla vítána obyvateli a vodíkové 

autobusy jsou ideální pro toto využití. 

 

Vodíková mobilita je společně s elektromobily nutným prostředkem k snížení 

celosvětových emisí. Automobily se spalovacím pohonem jsou dlouhodobě 

neudržitelné, a tak je třeba vzdělávat veřejnost o nových technologiích, jejich 

výhodách a bezpečnosti. Tím podpořit trh, společně s přímou finanční 

podporou od jednotlivých států, zejména v prvních letech uvedení na trh. 

S tím budovat již několikrát zmíněnou odpovídající infrastrukturu, situovanou 

v počátku do městských aglomerací, v dalších fázích postupně na hlavní 

dopravní tahy ve spolupráci s dalšími státy pro vytvoření páteřní sítě. Tím se 

zajistí využitelnost vodíkových vozidel bez omezení. Inspirovat se lze u velmi 

rychle se rozvíjející sítě nabíječek pro elektromobily, podobně rychlý nástup 

bude pro úspěšný vstup na trh potřebný i u vodíkových automobilů. 
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Tab. 11: SWOT analýza využití vodíku v ČR, vytvořeno dle [44]         49 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

FCEV  Fuel cell electric vehicle (vozidlo s palivovým článkem) 

BEV  Battery electric vehicle (elektrické vozidlo na baterie) 

PHEV  Plug-in hybrid electric vehicle (plug-in hybrid) 

TCO  Total cost of ownership 

LCA  Life cycle assessment 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

LPG  Liquified petrol gas 

CNG  Compressed natural gas 

WLTP  World harmonized light-duty vehicles test procedure 

RDE  Real driving emission test procedure 

NAP CM Národní akční plán – čistá mobilita 

CAPEX  Capital expense 

OPEX  Operating expense 
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