Vodík se hlásí o slovo:
pomůže čistému rozvoji české energetiky, průmyslu a dopravy
„Ano, přátelé, věřím tomu, že voda bude jednoho dne sloužit jako palivo, že vodík a kyslík, jež ji tvoří, využity zvlášť aneb
pohromadě, budou poskytovat nevyčerpatelný zdroj tepla a světla, a to v míře, které uhlí není dosáhnout nemůže.”
- Tajuplný ostrov (Jules Verne, 1874), část I, kap. XXII.

I. Vodík na vzestupu

V

odík (H) je nejrozšířenější prvek ve vesmíru.
Přesto tento plyn v atmosféře samostatně jen tak
nenajdeme - rád se slučuje do molekul. Na Zemi
se nejčastěji vyskytuje vázaný do vody (H20), z níž může
být i vyráběn. Jeho spalováním lze získat velké množství
energie (96-120 MJ z 1 kg vodíku) bez vzniku
skleníkových plynů. Spíše než palivo, které může člověk
těžit a použít jako primární zdroj energie (vedle ropy,
zemního plynu nebo uhlí), je na vodík nutno hledět jako
na nosič, do kterého energii vložíme, abychom ji mohli
užít později. Oproti kapalným molekulám benzínu nebo
dieselu vážou jeho molekuly (H2) téměř 1,6 krát víc
energie na jednotku hmoty. Avšak zatímco dosud plnil
vodík roli nosiče nebo uložiště energie pouze jednotkově,

jako ekologičtější záložní zdroj než dieselový agregát
třeba nemocnice nebo telefonního operátora, v budoucnu
má ukládat elektřinu a teplo pro celý energetický systém.
Kromě energetiky slouží vodík také v dopravě, v
chemickém průmyslu, v kovohutích a v jiných odvětvích
průmyslu. Hojně se využívá jako meziprodukt pro výrobu
čpavku a syntetického metanu. Světová poptávka po něm
roste; mezi lety 1980 a 2018 se více než ztrojnásobila.1 V
roce 2050 má pokrývat až 24 % světové poptávky po
energii a tvořit trh o velikosti 630 miliard EUR ročně.2
Tento infolist čtivou formou popisuje, jak lze s pomocí
skladování, distribuce a konečného použití vodíku během
tří desetiletí významně posunout Českou republiku a EU k
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Dokument IRENA ‘Hydrogen: A Renewable Energy Perspective, s. 10’. Dostupné na: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/
2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf.
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Dokument Evropské komise ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’, s. 2. Dostupné na: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
hydrogen_strategy.pdf.

emisně nenáročným technologiím a učinit evropskou
ekonomiku „silnou, konkurenceschopnou a
bezuhlíkovou.”3 Popisuje, (1) jak ukládání energie do
vodíku řeší problém, kam s elektřinou v době jejího
přebytku a kde ji vzít v době jejího nedostatku, (2) jak
přeprava vodíku řeší problém obsolentnosti plynovodů
bez zemního plynu, a (3) jak konečné užití vodíku řeší
problém vysoké uhlíkové stopy paliv a hnojiv.

mohou stejně tak řešit přečerpávací elektrárny nebo
lithiové baterie. Obdobně v dopravě lze místo palivových
článků na vodík používat šetrné elektromotory. Pro
všechny však platí společné: vodíkové technologie
nebudou ostatní ekologické alternativy nahrazovat, ale
vhodně je doplňovat. V kontextu akumulace energie a
dopravy se tento plyn bude prosazovat tam, kde klasické
baterie nebudou stačit (sezónní akumulace nebo dálková
přeprava osob a zboží). Vodík tedy všechny problémy
zelené energetiky nevyřeší, v budoucnu však bude
důležitou součástí energetického mixu.

Nejprve, proč ale uvažujeme o vodíku a ne o jiných
alternativách. Problém přebytku a nedostatku energie
Infobox

Vzkříšení vodíku
Vodíková ekonomika historicky rozhodně nezažívala kontinuální růst. Když během rychlého
rozvoje palivových článků v 90. letech velké automobilky představily své první modely
vodíkových aut, vypadalo vše slibně. Ceny ropy se ale v druhé polovině dekády udržovaly nízko
a vodík zkrátka nezískal momentum, které by mu zajistilo dominanci na trhu. Vysoké investice
do vodíkové infrastruktury tak na začátku 21. století nepřišly.
To se s Pařížskou dohodou změnilo. V roce 2018 publikovala agentura IRENA zprávu, podle níž
může být vodík „chybějícím dílkem” skládačky energetické transformace.4 Ministři energetiky
25 zemí EU podepsali tzv. Vodíkovou iniciativu, která volala po maximalizaci potenciálu vodíku
k dekarbonizaci systému. Strategický dokument Evropské komise „Čistá planeta pro
všechny” (2018) počítal s prohlubující se rolí a ve střednědobém výhledu i
konkurenceschopností vodíku a nastínil jeho možné aplikace. K finanční podpoře výzkumu
vodíkových technologií byla založena Společná platforma pro palivové články a vodík (Fuel
Cells and Hydrogen Joint Undertaking), která organizuje inovativní projekty financované z
programu Horizon 2020. Dosavadním vrcholem evropské debaty je dlouho očekávaná Vodíková
strategie EU, kterou Komise vydala začátkem července 2020.
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Vyjádření komisaře pro Evropskou zelenou dohodu Franse Timmermanse z 8. 7. 2020. Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/SPEECH_20_1310.
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Dokument IRENA ‘Hydrogen: A Renewable Energy Perspective’. Dostupné na: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/
Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf.
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II. Obrovský potenciál akumulace do vodíku

Akumulace do vodíku představuje využití historicky
osvědčené metody v podmínkách moderní energetiky. Už
odjakživa platí, že jakmile se pastviny na jaře zazelenají,
vyžene se na ně dobytek. Protože je pastvin víc, než kolik
dobytek stačí spást, seno se usuší, uloží do stodoly a
použije jako krmivo v zimě, kdy je travin nedostatek. S
vodíkem to může být podobně. V době nedostatku
elektřiny ji vyrobíme z uskladněného vodíku. V době
přebytku elektřiny za slunečných nebo větrných dnů se
vyrobí vodík v procesu zvaném elektrolýza. Stejnosměrný
proud při ní prochází vodným roztokem za vzniku dvou
molekul vodíku a jedné molekuly kyslíku. Uskladněním
vyrobeného vodíku „na horší časy” se kruh uzavírá.

Proces tedy není spojen se vznikem skleníkových plynů.
Pokud i použitá elektřina vznikla za použití obnovitelných
zdrojů energie, hovoříme o vzniklém vodíku jako o
obnovitelném čili zeleném vodíku (renewable hydrogen,
green hydrogen). Takto se dnes většina vodíku nevyrábí,
protože existují levnější, byť méně šetrné varianty.
Většina vodíku se dnes vyrábí z fosilních paliv. Třeba
litvínovský Unipetrol separuje z ropných zbytků
syntetický plyn, z něhož vyrábí vodík pro potřeby
rafinérie (tzv. parní reformování syntetického plynu).
Vodík vyrobený z fosilních paliv se nazývá šedý (grey
hydrogen). Na každou tunu vodíku připadá devět až deset
tun emisí oxidu uhličitého. Pokud je zařízení způsobilé
vyprodukované emise zachytit, hovoříme o modrém
vodíku (blue hydrogen).
3

Výroba zeleného vodíku elektrolýzou probíhá v
elektrolyzérech. Evropská vodíková strategie z letošního
července počítá s navýšením kapacit elektrolyzérů na 6
GW v roce 2024 a na 40 GW v roce 2030. To stačí na 10
milionů tun zeleného vodíku vyrobeného jen na území EU
v roce 2030. Účinnost elektrolyzérů se pohybuje mezi 60
a 80 procenty, což je méně ve srovnání s šedým vodíkem
(74-85 %).5 Jakmile je elektřina potřeba, vodík se spálí v
palivovém článku, kde za reakce s kyslíkem s pomocí
katalyzátoru vytváří elektřinu za vzniku vody. Pokud je
elektřiny opět nadbytek, proces se může opakovat.
Problém je, že účinnost palivového článku se pohybuje
okolo 40-60%, což v kombinaci s účinností elektrolýzy

znamená celkovou účinnost 36-44% (well-to-wheel
efficiency).6 Jinými slovy, do vodíku potřebujeme (v létě)
uložit téměř třikrát víc energie, než kolik jí potřebujeme
později (v zimě) využít, a energie obdržená z vodíku je
jen zlomkem energie, která dopadla na panely FVE nebo
na lopatky VTE.7 Evropská komise si proto vysloužila
kritiku za přílišné (či spíše nedostatečné, záleží na úhlu

5

S. Shiva Kumar a V. Himabindu, ‘Hydrogen production by PEM water electrolysis – A review’. Materials Science for Energy Technologies, Vol. 2,
Issue 3, 2019, 442-454. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589299119300035.
6

‘Air Climate Energy Water Security: A guide to understanding the well-to-wheels impact of fuel cell electric vehicles.’ Dostupné na: https://cafcp.org/
sites/default/files/W2W-2016.pdf.
7 Alespoň

nyní. Australští vědci totiž v červnu publikovali studii, kde oznámili dosažení úctyhodné účinnosti 17,6 % při konverzi ze sluneční energie na
energii vodíku, a to metodou „přímého slunečního štěpení vody” (direct solar water splitting). Siva Krishna Karuturi et al. ‘Over 17% Efficiency Stand‐
Alone Solar Water Splitting Enabled by Perovskite‐Silicon Tandem Absorbers’, Advanced Energy Materials, Vol. 10, Issue 28, 2020. Dostupné na:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202000772?af=R.
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pohledu) ambice v potenciálu zeleného vodíku coby
uložiště energie, když jen evropská výroba čpavku (pro
niž je třeba vodíku) v roce 2030 bude vyžadovat plné
nasazení všech 40 GW elektrolyzérů.8 K potenciálu
zeleného vodíku v letech 2020-2030 je proto potřeba
přistupovat zdrženlivě a vnímat důležitou roli modrého
vodíku jako přechodného řešení. To ale neznamená, že se
elektrolyzéry nemohou brzy stát pevnou součástí

integrovaného energetického systému a v období
2030-2050 technologií široce pokrývající všechny těžce
dekarbonizovatelné sektory.
Náklady na pořízení elektrolyzéru klesly v posledních 10
letech o 60 % a podle Evropské komise mají do roku 2030
klesnout ještě o polovinu na 450 EUR/kW.9 To bude
společně s klesající cenou silové elektřiny z OZE a

8

Viz https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/eus-hydrogen-strategy-a-good-start-but-key-problems-sidestepped/. Jen dnešní spotřeba vodíku v
Německu by si vyžadovala 3-5 GW kapacit v elektrolyzérech.
9

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) mají klesnout do roku 2030 o třetinu. Podle agentury IRENA (2019) mají klesnout na polovinu až v
letech 2040 do 2050. Dokument IRENA ‘Hydrogen: A Renewable Energy Perspective’, s. 5. Dostupné na: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/
Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf. Podle Hydrogen Council a McKinsey & Company povede zvýšení produkce elektrolyzérů
na 70 GW ke snížení jejich ceny pod 340 EUR/kW. Viz dokument Hydrogen Council ‘Path to Hydrogen Competitiveness: A cost perspective’ (2020).
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zvyšující se světovou poptávkou po vodíku motivovat
podnikatele k investicím do elektrolyzérů. Už v roce 2030
tak v místě levné elektřiny vyjde kilogram vodíku podle
mezinárodních organizací na 1,1 až 2,4 euro.10
Elektrolyzéry budou po roce 2030 vyrůstat nejen v
místech spotřeby vodíku (např. pro výrobu čpavku nebo
leteckého paliva), ale i jako samostatná zařízení, odkud
bude vodík přepravován do míst spotřeby nebo do uložiště
s pomocí cisteren nebo k tomu přizpůsobených
plynovodů. Komparativní výhodou elektrolyzérů oproti
bateriím je to, že u nich investoři v podstatě nemusí
kalkulovat s životností zařízení.

zemní plyn. Další instalace najdeme v Norsku, Velké
Británii, Rakousku, Japonsku, Číně, USA a v dalších
zemích.12 Žádný z megawattových elektrolyzérů se ale
nemůže rovnat megaprojektu NorthH2, který letos
oznámily společnosti Gasunie, Shell a Groningen
Seaports. Konsorcium chce na severu Nizozemska
postavit offshore větrnou farmu o počátečním výkonu 4
GW a „vodíkárnu" s výrobou 800 000 tun (!) zeleného
vodíku ročně. Projekt má být spuštěn v roce 2027.13
Roman Gazdík, tiskový mluvčí skupiny ČEZ: „Skupina
ČEZ zatím vodík používá k chlazení velkých generátorů
(zpravidla nad 300 MW, kdy již chlazení vodou není
účinné) jako například v Elektrárně Ledvice nebo v
jaderných elektrárnách. Projekt instalace elektrolyzéru
s příkonem v řádech desítek kW na elektrárně Ledvice je
ve fázi předběžných analýz proveditelnosti.”

Atraktivitu zeleného vodíku potvrzují masivní investice.
Německá společnost Sunfire, v níž má podíl i skupina
ČEZ, je jedním z šesti investorů, kteří v nizozemském
Rotterdamu postaví vysokoteplotní elektrolyzér o výkonu
2,6 MW.11 V severoněmeckém Heide má s participací
německé vlády a Evropské unie vzniknout elektrolyzér s
výkonem 30 MW. Francouzská společnost Engie
připravuje se Siemensem elektrolyzér o výkonu 12 MW.
Vodík z něj se smíchá se zemním plynem a použije k
pohonu místní parní turbíny, která dosud fungovala jen na

Dodejme, že výroba vodíku je jen jednou ze čtyř fází
řetězce (výroba, uložení, přeprava, konečné užití). Právě
sever Nizozemska, kde se uskuteční projekt NorthH2,
však má být do roku 2025 prvním tzv. „Vodíkovým
údolím” (Hydrogen Valley), tedy regionem se zcela

10

Dokument Evropské komise ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’, s. 5. Dostupné na: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
hydrogen_strategy.pdf.
11

Viz https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-se-prostrednictvim-spolecnosti-sunfire-ucastni-vystavby-nejvetsiho-svetovehovysokoteplotniho-elektrolyzeru-na-vyrobu-zeleneho-vodiku-81626.
12

Dokument IRENA ‘Hydrogen: A Renewable Energy Perspective’, s. 12-13. Dostupné na: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/
Publication/2019/Sep/IRENA_Hydrogen_2019.pdf.
13

Viz https://www.gasunie.nl/en/news/europes-largest-green-hydrogen-project-starts-in-groningen.
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integrovaným vodíkovým ekosystémem. Výsledkem
projektu HEAVENN s rozpočtem 90 milionů eur, který
podpořila i Evropská unie, bude region, který dokáže
vodík z obnovitelné elektřiny vyrobit, uskladnit a podle
potřeby přepravit.

Úspěšným praktickým příkladem přeměny zeleného

metanátoru, do kterého putuje oxid uhličitý z místní
bioplynky. Sabatierovou reakcí vzniká metan, jenž se
vtlačuje do plynovodu. Elektrolyzér a metanátor tak
mohou po určitý čas běžet nezávisle na sobě. Kruh
uzavírá voda, která se vrací z metanátoru k novému užití
zpět do elektrolyzéru, a teplo, které putuje do bioplynové
stanice. Účinnost procesu přeměny zelené elektřiny na
zelený metan ve Werlte je 61,6 %14, při omezení
tepelných ztrát dokonce ~72 %15.
Výroba zeleného vodíku slibuje velkou příležitost i pro
Českou republiku. Ač s ne nejvyšším potenciálem pro
fotovoltaické nebo větrné elektrárny se Česko může
prosadit jako vodíkový výrobce. Čistá elektřina, která se
levně nakoupí ze zahraničí, může putovat dobře
dimenzovanou přenosovou soustavou do elektrolyzérů v

vodíku na metan je zařízení v německém Werlte. Elektřina
z větrné elektrárny tam putuje do elektrolyzérů, kde se s
její pomocí vyrobí kyslík, který se odvětrá ven, a vodík,
který se po očištění stlačí do zásobníku. Ten pojme
dostatek vodíku na hodinový běh druhého zařízení,

pohraničních oblastech (zejména na Ústecku nebo na
Karvinsku), kde se konvertuje na vodík a ten se buď prodá
a přepraví do míst spotřeby, nebo uloží pro prodej v době
vyšší poptávky. Je proto potřeba v praxi co nejdříve
realizovat to, co Národní klimaticko-energetický plán

Vysoké náklady na přepravu a skladování vodíku (viz
další část infolistu) lze řešit dalším zpracováním vodíku v
místě výroby na syntetický metan. Toho se dociluje
hydrogenizací oxidu uhličitého (tzv. Sabatierova reakce)
za vzniku metanu, vody a tepla. Vyprodukovaný metan lze
uskladnit či vtlačit do existujících plynovodů levněji než
samotný vodík.

14

S. Rieke, ‘Power-to-Gas-Anlage: bau und Betrieb einer 6-MW-Anlage in Werlte’, 2016.

15

Charlotte Vogt et al. ‘The renaissance of the Sabatier reaction and its applications on Earth and in space’, Nature Catalysis 2(3).
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výslovně označuje za hlavní vrcholový cíl ČR v oblasti
plynárenství: „podporovat finančně a institucionálně …
stanice na výrobu syntetických plynů a zařízení na výrobu

vodíku, včetně jejich připojení do plynárenské
soustavy.”16

III. Vodíková infrastruktura: investovat do ní se vyplatí hned dvakrát
Zemní plyn, široce využívaný v elektroenergetice,
vytápění i dopravě, zůstane významnou součástí
energetického mixu EU v roce 2030. Připouští to i
Evropská komise, která si chce zemní plyn ponechat jako
emisně méně náročné fosilní palivo při opuštění uhlí a
ropných produktů. Vše nasvědčuje tomu, že zemní plyn
uhlí a ropu přežije. V letech 2031 až 2050 však téměř
určitě přijde na řadu i zemní plyn. Mají ho nahradit vodík,
biometan a jiné syntetické plyny. Počítá s tím dokument
„Čistá planeta pro všechny”, podle něhož se dovoz
zemního plynu smrskne k polovině století o 60 až 92 %.17
Snížení závislosti na zemním plynu by podle Komise
ušetřilo evropským občanům v období 2031 až 2050
celkem 2000 až 3000 miliard EUR.18 Rusko, největší
dodavatel zemního plynu do EU, už proto uvažuje o
přizpůsobení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2
16

přepravě vodíku, jehož výroba se má na ruském území
výrazně navýšit.19
Jen v Česku dosahuje infrastruktura pro vedení zemního
plynu délky 73 tisíc kilometrů. Najde-li dosavadní
plynová infrastruktura nový raison d’être v obsluhování
vodíku, předejde se tím problému její nadbytečnosti. Ti,
kteří se soustředí na technologické překážky, zdůrazňují
náročnost přepravy a skladování vodíku. Zdůrazňují, že v
elektrolyzéru vyrobený vodík je nejprve potřeba
komprimovat, aby na výstupu z kompresoru dosáhl
přetlaku oproti plynárenské soustavě. Současné
kompresory bude potřeba buď upravit, nebo zcela
vyměnit. Vyrobený plyn v místě předávky do soustavy je
třeba změřit, tedy zjistit jeho množství, složení (kvalitu) a
spalné teplo. Samotné trubky zemního plynu pak kvůli

Dokument MPO „Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu”, s. 59.

17

Podrobná analýza k dokumentu Evropské komise ‘A Clean Planet for all: A European long-term strategic vision for a prosperous, modern, competitive
and climate neutral economy’, s. 216. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf.
18 Viz:

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eus-canete-warns-gas-pipelines-risk-becoming-stranded-assets/.

19 Viz:

https://www.cleanenergywire.org/news/russia-ponders-adding-hydrogen-nord-stream-2-gas-deliveries-germany?
pk_campaign=daily_newsletter_2020-07-29&pk_keyword=russia-ponders-adding-hydrogen-nord-stream-2-gas-deliveriesgermany&pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_content=title.
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problému těsnosti, vodíkovému zkřehnutí oceli a korozi
vyžadují instalaci nových vnitřních vrstev nebo úplnou
výměnu. Změně by se nevyhnula ani šoupata či kulové
uzávěry. Adaptaci je nakonec potřeba provést i v
zařízeních konečných zákazníků. Pokud by vodík neměl
být přepraven, ale uložen, omezí nás podle kritiků
extrémně nízká teplota varu vodíku (−252,9 °C), k
jejímuž dosažení je třeba velkého množství energie.

Zatímco výrobu zeleného vodíku ale omezuje jen
množství elektřiny a vody, výroba metanu musí být u
velkého zdroje oxidu uhličitého, ať je to bioplynová
stanice nebo průmyslové zařízení se zachycováním
uhlíku. Navíc, molekula metanu na sebe váže mnohem
méně energie než molekula vodíku. Podle Vogta et al. by
ani všechny současné emise oxidu uhličitého v Evropě
nestačily na víc než 40 TWh v metanu - zdaleka ne dost
pro vykrytí sezónní variace.21 V neposlední řadě, metan je
nebezpečný skleníkový plyn, při jehož spalování (např. v
autobusu) se opět uvolňuje oxid uhličitý do atmosféry a
při jehož úniku ze soustavy se její emisní faktor snižuje,
zatímco spotřebu vodíku emise neprovázejí a rizika při
úniku jsou jen omezená. Ne zelený metan, ale zelený
vodík, který se ostatně k přípravě zeleného metanu nebo
zeleného čpavku může použít, tak bude pilířem budoucí
evropské energetiky.

Jako alternativa vodíku se uvádí syntetický metan, jehož
výrobě (Sabatierově reakci) jsme se věnovali v předchozí
části. Uvádí se, že skladování metanu vyjde zhruba 10x
levněji než skladování vodíku.20 Krom toho, plynovody v
současné podobě jsou k přepravě syntetického metanu
vhodné a nevyžadují zvláštní investice.
Pokud by rozhodovala infrastruktura, má syntetický
metan navrch. A je pravděpodobné, že stávající
infrastruktura bude využívána k přepravě zeleného
metanu vyrobeného v zařízeních, jako je v Česku zatím
unikátní EFG Rapotín.

Podle nově zveřejněné studie, nazvané ‘European
Hydrogen Backbone’, by měla být přepravní soustava
vodíku založená ze tří čtvrtin na současné plynárenské
infrastruktuře, zbylou čtvrtinu bude zapotřebí nově
vybudovat.22 Přizpůsobení plynové infrastruktury v devíti

20

Charlotte Vogt et al. ‘The renaissance of the Sabatier reaction and its applications on Earth and in space’, Nature Catalysis 2(3), s. 191.

21

Ibid.

22

'European Hydrogen Backbone’. Dostupné na: https://gasforclimate2050.eu/sdm_downloads/european-hydrogen-backbone/. Dodejme, že vysoké
náklady jsou jen ty investiční, nikoli provozní; přeprava kilogramu vodíku má vyjít jen na 9 až 17 eurocentů na 1000 km, a to v závislosti na konečné
ceně úprav kompresorů.
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klíčových zemích EU včetně Česka si podle
plynárenských svazů vyžádá investice v rozpětí 709 až
1.680 miliard korun.23 Evropská ekonomika zpomalená
pandemií koronaviru přitom velké investice urgentně
potřebuje. Vodíková infrastruktura tak bude důležitým
příjemcem peněz z připravovaného Modernizačního
fondu. První projekty budou podpořeny v letošním
finálním roce programu Horizon 2020.24

Pokud obdobné projekty nevznikají jinde v Evropě,
zapřičiňuje to podle Českého plynárenského svazu
nedostatečná legislativa. Normy až dvou třetin států
Evropské unie, včetně Česka, totiž neumožňují
přimíchávání vodíku do současné plynárenské
infrastruktury.25 O přípustné koncentraci vodíku se jedná.
Standardy bude třeba zharmonizovat napříč EU, aby
nedocházelo k ohrožení přeshraničních toků při různých
povolených koncentracích na národní úrovni. Při
koncentraci do deseti procent však úpravy infrastruktury
nebudou podle svazu nijak významné;26 pilotní projekty
tak mohou vznikat dříve, než se soustava
velkokapacitnímu vtlačování přizpůsobí.

Pilotní projekty už ostatně na světě jsou. V německém
Bitterfeldu zdejší distribuční společnost Mitnetz Gas
zprovoznila „vodíkovou vesničku“. K distribuci vodíku v
rámci vesnice slouží asi 1 km dlouhý vodíkovod.
Výsledky pilotního provozu by měly být k dispozici
v roce 2021. V Holandsku (Zeeland) je od loňska v
provozu 12 km dlouhý vodíkovod a malá množství
vodíku se zde do distribuční soustavy již vtláčejí.

Zejména v kontextu mezinárodního obchodu se kromě
vodíkovodů hovoří o vodíkových tankerech. První lodě
na světě přepravující kapalný vodík vznikají v
Japonsku.27 Nadto může být už v místě výroby navázán

23

Viz: https://www.euractiv.com/section/energy/news/gas-grid-operators-unveil-plan-for-european-hydrogen-infrastructure-backbone/. Rozpětí je veliké
kvůli nejistotě ohledně náročnosti úprav plynových kompresorů.
24

Např. výzva z července 2020 na adrese:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-twostage;freeTextSearchKeyword=hydrogen;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;fo
cusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSe
archTablePageState.
25

Viz: https://www.acer.europa.eu/m/news/Pages/News-Details.aspx?ItemId=435&fbclid=IwAR1I7dp8kWIE5PZmLMgDzmmHUSAz9G4TdCb0pRqNfgbANnG4h5ee_Gb-5k.
26 Viz

https://oenergetice.cz/evropska-unie/svaz-chybeji-normy-ktere-umozni-distribuci-vodiku-v-plynovodech.

27

Viz https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/13/business/tech/kawasaki-heavy-launches-worlds-first-liquid-hydrogen-ship-quest-establish-greensupply-chain/#.XzJoyi17E6U.
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do čpavku, který je snadnější na přepravu a který už dnes
lodě převážejí po celém světě (v objemu 180 tisíc tun
ročně).

Technický potenciál solných kavern je obrovský. Podle
německého výzkumu lze jen na evropském kontinentu
takto uskladnit 23 PWhH2; dalších 7,3 PWhH2 skýtají
podmořská uložiště do 50 km od pobřeží. Nejvyšší
potenciál má Německo: jen solné domy na severu země
nabízejí 9,4 PWh.29 Příkladem země, která svůj potenciál
už aktivně využívá, je Spojené Království. Jedna britská
společnost skladuje ve třech yorkshirských kavernách 1
milion metrů krychlových, tj. 82 tun čistého vodíku.30
Pojmou tedy 27-násobně víc energie, než kolik pojme
největší baterie světa Hornsdale v Austrálii.

Existující zásobníky pro stlačený vodík pro sezónní
akumulaci nestačí. Podle Hydrogen Europe jsou k uložení
obrovského množství vodíku nejlepší solné kaverny.28
Solné kaverny jsou uměle vytvořené dutiny v
podzemních solných jeskyních, potom co se do jeskyně
vrtem přivede voda, sůl se rozpustí a vzniklý roztok
odčerpá na povrch. Díky jejich čistotě a takřka
hermeneutické uzavřenosti se v minulosti používaly také
pro uložení zemního plynu.

IV. Vodík v životě konečného spotřebitele
Vodík je palivo bez jakýchkoli emisí, s obrovským
potenciálem pro vytápění, dálkovou dopravu nebo
průmyslové procesy. Energii z něj je možné získat buď
jeho spálením (zisk tepla), nebo s pomocí palivového
článku (zisk elektřiny). V současnosti stojí vodík jen za 1
% evropské spotřeby energie a je vyráběn s využitím
fosilních zdrojů. Navzdory tomu se očekává, že čistý
vodík bude hrát do budoucna klíčovou roli, a to k

28 Viz

dekarbonizaci sektorů, kde alternativy buď nejsou
proveditelné, anebo jsou příliš drahé.
Vypovídající je letos publikovaná analýza od Hydrogen
Council s názvem „Cesta ke konkurenceschopnosti
vodíku” (Path to Hydrogen Competitiveness), která
zkoumala 35 aplikací vodíku v dopravě, vytápění a

https://hydrogeneurope.eu/hydrogen-storage.

29

D. G. Caglayan et al. ‘Technical potential of salt caverns for hydrogen storage in Europe’, Volume 45, Issue 11, 2020, s. 6793-6805. Viz: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319919347299#!.
30

Dokument Evropské komise ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’, s. 14. Dostupné na: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
hydrogen_strategy.pdf.
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průmyslu.31 Analýza identifikovala 22 aplikací, u nichž se
vodík může stát za příznivých podmínek
konkurenceschopnou nízko-uhlíkovou technologií už
před rokem 2030. Patří mezi ně regionální vlaky,
kamiony, dálkové autobusy nebo vysokozdvižné vozíky,
u kterých se podle analýzy vodík prosadí na úkor baterií.
V případě bojlerů, plynových turbín nebo třeba výroby
čpavku (kde vodík je zatím pouze meziprodukt) vodík
překoná do roku 2030 alespoň konvenční metody.

Na druhou stranu, palivové články jsou dražší než
baterie.33 Finančně se tak vyplatí až u velkých, hodně
zatěžovaných vozidel, jako jsou kamiony nebo autobusy.
Nejdražší na palivových článcích jsou jejich platinové
katalyzátory. Naději k jejich zlevnění poskytují nové typy
katalyzátorů, které dosahují stejných účinků pyrolýzou
železa, dusíku a uhlíku.34
Rivalita baterií a palivových článků je nicméně ve
skutečnosti pouze zdánlivá. V moderní energetice se
budou doplňovat a tvořit společný ekosystém čisté
mobility. Stejný přístup volí i Aktualizace Národního
akčního plánu čisté mobility schválená vládou v letošním
roce. Ten počítá k roku 2030 s 870 kusy vodíkových
autobusů a 58 000 kusy osobních automobilů. Obsluhovat
je má 80 vodíkových plnících stanic, z toho 6 až 8 od
roku 2023. Dodnes přitom kvůli absenci plnících stanic
nejezdí po českých silnicích jediné H2-auto, přestože
zájem automobilek (Toyota) tady je. Chybí-li stanice,
není poptávka, chybí-li poptávka, nejsou tu stanice
(známý problém slepice a vejce). Jediným řešením je
stimulovat obojí najednou. Smysl dává i zaměřit se na

- Kam nemůže elektromobil, musí H2-mobil
Vodíková doprava je založená na palivových článcích,
které vodík přeměňují na vodu za vzniku elektřiny a
tepla. I vodíková vozidla tedy mají elektromotory, k jejich
pohonu se však elektřina nezískává z baterie, ale z
vodíku. Na rozdíl od baterií jsou palivové články
zpravidla lehčí, umožňují cestování na dlouhé vzdálenosti
a nepotřebují hustou síť čerpacích stanic. Dobíjení
elektromobilu je i na rychlodobíjecí stanici pomalejší než
načerpání vodíku. Životní cyklus vodíkových vozidel
navíc vychází lépe ve srovnání dopadů na životní
prostředí.32
31

Dokument Hydrogen Council ‘Path to Hydrogen Competitiveness: A cost perspective’ (2020).

32 Y.

Bicer a I. Dincer, ‘Comparative life cycle assessment of hydrogen, methanol and electric vehicles from well to wheel’, Volume 42, Issue 6, 2017, s.
3767-3777. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319916323060.
33

Oproti elektromobilům navíc bývají komplikovanější, což zvyšuje pravděpodobnost závady.

34

S. Mitchem, ‘Platinum-free catalysts could make cheaper hydrogen fuel cells’, tisková zpráva Argonne National Laboratory (2020). Dostupné z:
https://www.anl.gov/article/platinumfree-catalysts-could-make-cheaper-hydrogen-fuel-cells.

12

elektromobilitu v individuální a na vodíkovou mobilitu v
hromadné dopravě (např. autobusy).

by měl městu dodávat Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, který vodík produkuje jako odpadní látku. Okolo
Ústí by měly brzy projíždět vodíkové autobusy putující
mezi Prahou a Berlínem.35 Vodíkové autobusy skýtající
potenciál i pro českou škodovku. Ta se loni dohodla s
německým inovátorem Proton Power System na
spolupráci na vývoji vodíkových autobusů, které chtějí
distribuovat na evropský trh.36

Bohužel, jediným českým vodíkovým autobusem zatím
zůstává pilotní TriHyBus od ÚJV Řež, který obsluhoval
od roku 2009 městskou linku v Neratovicích. Vodík pro
něj vyráběl elektrolyzér z přebytků připojené
fotovoltaické elektrárny. Další autobusy mají následovat
teprve v budoucnu. Na podpoře vodíkového pohonu ve
veřejné dopravě se u nás poprvé domluvily v roce 2018
Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Do
roku 2025 by mělo na silnicích v kraji jezdit 30
vodíkových, zejména meziměstských, autobusů. Má jít
zejména o modrý vodík získaný z koksárenského plynu v
Třineckých železárnách nebo v OKK (Ostravskokarvinské koksovny), příp. importovaný z Polska. První
plnící stanice má vzniknout příští rok na terminálu v
Ostravě-Hranečníku.

Budoucnost trucků bude stejně jako u autobusů pevně
spjata s vodíkem. Uvědomují si to i Volvo a Daimler, dva
největší světoví producenti užitkových vozidel, které
začaly spolupracovat na vývoji palivových článků pro
těžké vozy. „Vytvořením tohoto společného podniku
jasně dokazujeme, že věříme ve vodíkové palivové
články pro užitková vozidla,“ uvedl k záměru Martin
Lundstedt, prezident a generální ředitel skupiny Volvo.
"Aby se však tato vize stala skutečností, musí ostatní
společnosti a instituce také podporovat a přispívat k
tomuto rozvoji, v neposlední řadě proto, aby vytvořily
potřebnou palivovou infrastrukturu.”37

Další memorandum schválila nedávno Rada města Ústí
nad Labem, a to se Spolchemií, ústeckým dopravním
podnikem a Cheminvestem. Prvních šest vozů má město s
přispěním státu pořídit už do roku 2021. Potřebný vodík

35

hybrid.cz, ‘V Česku mají posílit hromadnou dopravu vodíkové autobusy i vlaky’, 18. dubna 2019. Dostupné z: http://www.hybrid.cz/v-cesku-majiposilit-hromadnou-dopravu-vodikove-autobusy-i-vlaky.
36

Viz: https://www.hytep.cz/en/news/1046-skoda-electric-and-proton-power-system-a-cooperation-towards-fuel-cell-bus-development?
fbclid=IwAR2Y_xzaFtax-qgV-5RW2jCVI4HuSXafTY3B7Y5pEVwnNg2GgD1wpYdMZNs.
37 Viz:

https://www.obnovitelne.cz/clanek/1240/necekani-spojenci-automobilky-volvo-a-daimler-se-spojily-pro-vyvoj-nakladaku-na-vodik/.
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Zdroj obrázku: euractiv.com
Na pořad dne se čím dál častěji dostávají i
vodíkové vlaky nebo vodíková letadla. Vývoj
vodíkových letadel je i jedním z cílů nyní probíhajícího
mezinárodního projektu ve výše zmíněném Vodíkovém
údolí na severu Nizozemska.38 Také Airbus, jeden z
největších výrobců civilních letadel, oznámil svůj úmysl
pracovat s vodíkovými leteckými palivy39 a přístupy

jednotlivých států k emisně náročnému
sektoru letectví rozhodnou, jestli to bude spíše
dřív, nebo později. K úplnému nahrazení konvenčních
leteckých paliv alternativami na bázi vodíku má podle
srpnové zprávy australské národní vědecké agentury
(CSIRO) dojít okolo roku 2050.40

38 Viz:

https://trimis.ec.europa.eu/project/high-power-density-fc-system-aerial-passenger-vehicle-fueled-liquid-hydrogen#tab-partners.

39 Viz:

https://oenergetice.cz/cista-mobilita/airbus-vidi-budoucnost-letani-ve-vodiku.

40 Viz:

https://www.csiro.au/en/Do-business/Futures/Reports/Energy-and-Resources/hydrogen-commercial-aviation.
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- Průmysl: No Green Deal without Green Steel

výrobní řetězec na severu Čech: společnost Unipetrol ve
svých rafinériích nejprve vyrobí z ropných zbytků vodík,
aby z něj pak sloučením s atmosferickým dusíkem za
vysoké teploty a tlaku vyprodukovala čpavek (Haberův–
Boschův proces). Ten se pak vozí do Neratovic a Lovosic
k výrobě hnojiv.

Snížení uhlíkové stopy osobní i hromadné dopravy a
nákladní přepravy je možné skrze jejich elektrifikaci. Co
ale s emisně náročnými odvětvími, jako jsou ocelářství,
výroba hnojiv, výroba metanolu a dalších chemických
produktů, které snadno elektrifikovat nejdou, avšak přesto
musí plnit emisní limity?

Dekarbonizovaná ekonomika přináší pro čpavkový
průmysl velkou příležitost růstu na obou koncích řetězce.
Zaprvé, Haberův–Boschův proces může probíhat v
zařízeních napojených na elektrolyzéry, které nahradí
složitý a emisně náročný proces parního reformování
fosilního syntetického plynu. Z elektřiny na vodík, z
vodíku na čpavek. Čím více obnovitelných zdrojů
energie, tím levnější elektřina, tím levnější vodík a tím
levnější čpavek. Vše na jednom místě, bez zbytečné
přepravy vstupních položek. Zadruhé, čpavek může
sloužit jako významné palivo. Navázaný do čpavku má
vodík vyšší energetickou hustotu (11,5 MJ/l) než samotný
v kapalném (8,491 MJ/l) nebo plynném skupenství (4,5
MJ/l při 690 barech a 15°C). Čpavek zkapalňuje „už” při
-33°C a lze s ním proto nakládat podobně jako s LNG.
Díky 2x vyšší hustotě je možné jej efektivněji skladovat
než vodík.

Motivované vzrůstající cenou fosilních paliv, hledají
evropské ocelárny způsoby, jak své provozy
dekarbonizovat. Mezi nimi i skupina GFG Alliance
vlastnící i ostravské železárny (LIBERTY Ostrava), která
se má stát uhlíkově neutrální do roku 2030. Zajímá se
proto o obloukové elektrické pece, které jsou alternativou
těch uhelných. Pohánět je má právě vodík, jehož
dostupnost v průmyslovém měřítku skupina vyhlíží. První
ocel tavená bez použití fosilních paliv vzniká ve
švédském městě Luleå. V projektu HYBRIT se spojily
jedny z největších světových oceláren, SSAB, s
energetickým gigantem Vatenfall, který SSAB dodá
čistou elektřinu k produkci zeleného vodíku, s jehož
pomocí SSAB rozžhne své pece. Udržitelnost celé výroby
pomůže zajistit šetrně vytěžená a zpracovaná železná
ruda od partnerské společnosti LKAB.

Překážky pro užití čpavku jako paliva zatím existují,
zejména kvůli jeho nízké hořlavosti a emisím NOx. Jde
však o odstranitelné překážky a přepravci, zejména
námořní, se o čpavek začínají zajímat. Třeba tanker
Viking Energy norské společnosti Eidesvik má od roku

Zvláštní místo ve vodíkové ekonomice zaujímá výroba
čpavku. Čpavkový průmysl je k dnešnímu dni největším
výrobcem a spotřebitelem (šedého a modrého) vodíku na
světě. Čpavek je základem spousty chemikálií, zejména
hnojiv (80 % poptávky). Takto koneckonců funguje
15

2024 využívat výhradně čpavkový palivový článek.41
Čpavek jí budou dodávat norské společnosti Yara a Nel,
které hodlají od roku 2022 provozovat kombinaci
elektrolyzéru a výrobny čpavku.42 Nezbývá než doufat, že
to motivuje k zodpovědnosti i ropného giganta Equinor,
jehož provozy v Severním moři Viking Energy obsluhuje.

Evropě obdoby a která má být na trhu od roku 2021.
Soustředění se na další inovace v oblasti vodíkových
technologií může České republice přinést patenty,
investice a mezinárodní prestiž.
Roman Gazdík, tiskový mluvčí skupiny
ČEZ:
„Skupina ČEZ se aktivně podílí na transformaci
energetiky směrem k bezemisní výrobě. Vodík
může být jednou z cest budoucnosti, proto patří
mezi oblasti, které zkoumáme. Zároveň vodík
umožňuje rozšíření aktivit Skupiny ČEZ v oblasti
akumulace energie i udržitelné mobility. V rámci
připravovaných projektů paroplynových elektráren
ověřujeme připravenost zařízení na spalování
směsi vodíku a zemního plynu, jakmile to umožní
přepravní podmínky plynové přepravní sítě.
V letošním roce se ČEZ stal členem International
Electric Research Exchange s orientací na
vodíkové projekty na straně spotřeby i výroby.”

Tento infolist popsal, jak lze s pomocí skladování,
distribuce a konečného použití vodíku během tří desetiletí
významně posunout Českou republiku a EU k emisně
nenáročným technologiím a učinit evropskou ekonomiku
„silnou, konkurenceschopnou a bezuhlíkovou.”
Závěrem doplňme, že tahounem evropské a české
ekonomiky nemusí být jen na vodíku založený průmysl
nebo energetika, ale i vývoj vodíkových technologií
samotných. EU podporuje výzkum a inovace v oblasti
vodíku již řadu let, což jí dává náskok při vývoji
technologií, jako jsou elektrolyzéry, vodíkové čerpací
stanice a velké palivové články. Příkladem toho
posledního je palivový článek H2BASE společnosti
DEVINN. Systém zahrnující i vysokonapěťovou baterii
vyvíjela společnost DEVINN dva roky, další rok pak
probíhala validace, testování a optimalizace pro finální
podobu produktu. Do vývoje investovala desítky milionů
korun a využila také podpory z programu Ministerstva
průmyslu a obchodu OP PIK. Výsledkem je mobilní
výrobna vodíku o půdorysu europalety, která nemá v
41 Viz:

https://www.ammoniaenergy.org/articles/viking-energy-to-be-retrofit-for-ammonia-fuel-in-2024/.

42

Viz: https://www.ammoniaenergy.org/articles/yara-and-nel-collaborate-to-reduce-electrolyzer-costs-announce-green-ammonia-pilot-in-norwayby-2022/.
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Luděk Niedermayer, poslanec Evropského
Parlamentu:

Jakub Unucka, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje:

”Role vodíku v energetice, ale třeba i v dopravě,
bezesporu poroste. Může sloužit třeba jako úložiště
energie, lze ho využít na smíchání s dnes
používaným plynem a perspektivu má třeba u
nákladní silniční dopravy nebo na železnici. V
následujících letech jistě dojde k rozvoji „vodíkové
ekonomiky“, ruku v ruce s růstem produkce
elektřiny z OZE. Myslím, že bude rychle přibývat i
lokální využití vodíku, což posune rozvoj této
technologie. Již před lety jsem navrhoval,
abychom se o něco takového pokusili u nás, třeba
na železnici nebo i v silniční dopravě. Prakticky
tomu skoro nic nebrání, neb technologie existují,
chybí nám ale odvaha a vůle alespoň v jedné, třeba
nevelké oblasti, se do takovýchto projektů pustit.”

„Vodík je dnes nejen velkým tématem po celém
světě, ale v podmínkách Evropy bezpochyby i
nejbližší budoucnost, a to budoucnost svěží a s
obrovským potenciálem, protože dokáže
bezemisně vyrábět elektrickou energii bez drátů
nebo baterek. Využití vodíku v dopravě je víc než
ideální, přesto se mnohem větší uplatnění nabízí
právě v oblasti energetiky.
V Moravskoslezském kraji se výroba vodíku přímo
nabízí. Proto jsme zahájili projekt "Vodíkového
údolí kraje,"
který zahrnuje několik fází, vč.
výstavby elektrolyzérů, provozu vodíkových
vozidel a energetického využití. Tím vytvoříme
nejen soběstačný ostrov ČR, ale také zcela nové,
progresivní a inovativní průmyslové odvětví.”

Martin Hausenblas, majitel společnosti
ADLER Czech:

Martin Klika, 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje:

„Rostoucí množství obnovitelných zdrojů v
soustavě bude vyžadovat akumulaci energie.
Přítomnost elektrizační soustavy po dnešních
uhelných elektrárnách, plynovodu Gazela
uzpůsobeného k přepravě vodíku a chemické a
technické základny v podobě rafinérie v Ústeckém
kraji vybízí k myšlence vybudování velkého
škálovaného zdroje zeleného vodíku.
Zelený
vodík můžeme v Česku využít pro čistou mobilitu
či jako dlouhodobou zásobárnu energie. Ústecký
kraj se tak může stát zdrojem čistého vodíku,
bezuhlíkové elektrické energie a stability
elektrizační soustavy pro celou ČR a široké okolí.
Za tímto účelem je nyní čas rozeběhnout v
Ústeckém kraji řadu demonstračních projektů v
celém spektru technologií potřebných k realizaci
této vize. Využijme zdroje EU, které jsou právě k
těmto účelům k dispozici!”

„Ústecký kraj se právem považuje za průkopníka
myšlenky tzv. vodíkové ekonomiky. Proto pozorně
sleduje aktivity Hydrogen Valley Platform,
dynamické skupiny regionů, univerzit, byznysu a
dalších pod taktovkou Evropské komise. Jsme
přesvědčeni, že i díky rozvinutému chemickému
průmyslu máme co nabídnout. Velký potenciál
vidíme například ve spolupráci se společnostmi
sídlícími v Chemparku Záluží. Pro některé z nich
je vodík v současnosti odpadní surovinou bez
efektivního využití a všichni máme zájem to
změnit, odpad přetvořit v energii, a přispět tak ke
snižování emisí. Ústecký kraj si nechal zpracovat
studii proveditelnosti na vytvoření potřebné
vodíkové infrastruktury pro dopravu, jejíž závěry
chce postupně realizovat, aby vytvořil podmínky
pro dynamický rozvoj vodíkové hromadné dopravy
v kraji.”
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