
Vodíkový 
nákladní vůz
v ČR

Future of mobility

Praha, 15. září 2022

1



První test vodíkového 
nákladního vozu v 
českých podmínkách
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První test v českých podmínkách



GW zkušenosti s 
vodíkovým 
nákladním vozem
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V užívání od 
ledna 2021

5,7 t užitečný 
náklad

Skříňové vozidlo
bez chladicí 
jednotky

Může být použito 
jako souprava  
36t

Ø denní trasa 420 
km

Používán ve 
východním a 
středním 
Švýcarsku pro 
distribuční 
logistiku

náklady cca. 20% 
vyšší než 
srovnatelný vůz 
na dieslový pohon

Základní informace o vodíkovém voze

Spotřeba paliva 
na 100 km 7,7 kg

Elektrický motor
350 kW
Palivový článek
190 kW
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Kapacita nádrže
32 kg H2



Naše zkušenosti
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Ø 17 palet nebo 6,8 ldm s užitečnou nosností 5,7 t

Ø 1,5 roku užívání 

Ø bez technického problému (všechna roční období)

Ø Najeto více než 70.000 km 

Ø V prvním roce provozu pouze jedna servisní prohlídka vozu 

Ø Max. rychlost 85 km/h

Ø Délka tankování: 8 až 12 minut



Naše zkušenosti
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Ø Zvládá i náročnější (kopcovitý) terén 

Ø Nákladní vůz je „bezhlučný“ a „bezemisní“

Ø Může být použit jako běžné dieslové nákladní vozidlo (jen musí být
doplněné palivo po cca 420 km)

Ø Ekonomicky přijatelný model (pay per use) a osvobození od silniční 
daně ve Švýcarsku



Naše zkušenosti z ČR
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Ø V ČR  ujeto téměř 1.500 km,

Ø doručeno různorodé zboží (velká bílá technika, elektronika, drogerie, 
upevňovací a montážní materiály, nářadí a neposlední řadě také 
zahradní techniku a bazény)

Ø několika obchodním partnerům (např. MALL, ALZA, WURTH nebo 
MOUNTFIELD) ve dvou dnech

Ø doposud 3x doplněno palivo (cca 12min) 

Ø Vše proběhlo v pořádku

Ø Jako první logistická společnost jsme úspěšně otestovali   
použití vodíkového nákladního vozu v českých podmínkách 
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Naše zkušenosti z ČR



Výzvy a jak se k 
nim postavit?

Gebrüder Weiss 10



Gebrüder Weiss 11

Infrastruktura čerpacích stanic (350 bar)



Co je zapotřebí v ČR pro vodíkové 
řešení?
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Ø Spolupráce mnoha subjektů z různých oblastí podnikání (výrobci 
vozidel a ND, dodavatelé elektřiny, poskytovatelé čerpacích stanic, 
dopravní společnosti, asocicace ap. ).

Ø Výroba zeleného vodíku dodavateli elektrické energie

Ø Instalace čerpacích stanic na vodík

Ø Dostatečná a dostupná produkce H2 vozidel a aftermarketu

Ø Vládní podpora/dotace k pokrytí (částečně) počátečních nákladů

Ø Start s 50 až 100 nákladními vozidly pro testování provozu/systému




