Budoucnost české energetiky a dopravy
je v zeleném a modrém vodíku

Vodík na vzestupu
Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru. Jeho spalováním lze získat velké množství energie
bez vzniku skleníkových plynů. Spíše než jako na palivo je na vodík nutno hledět jako na
nosič, do kterého energii vložíme, abychom ji mohli užít později. Oproti kapalným molekulám dieselu vážou jeho molekuly téměř 1,6 krát víc energie na jednotku hmoty. 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.

S plošným budováním elektrolyzérů bude jednotková cena za kilogram vodíku klesat
až na hranici 2 EUR/kg v roce 2030.
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. V roce 2050 má pokrývat až 24 % světové poptávky po energii a tvořit trh o velikosti
630 miliard EUR ročně.
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.
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Obrovský potenciál
akumulace do vodíku

S využitím vody a čisté elektřiny vzniká v elektrolyzéru vodík, který má široké využití
v dopravě, v průmyslu a v ukládání energie.
Akumulace do vodíku funguje na jednoduchém principu. V době přebytku elektřiny za slunečných nebo větrných dnů se vyrobí vodík v procesu zvaném elektrolýza. V době nedostatku
elektřiny ji vyrobíme z uskladněného vodíku. Proces 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. 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).
Výroba zeleného vodíku 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 %).
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Náklady na pořízení elektrolyzéru však klesají. V posledních 10 letech klesly o 60 % a podle
Evropské komise mají do roku 2030 klesnout ještě o polovinu na 450 EUR/kW. Už v roce 2030 tak
v místě levné elektřiny vyjde kilogram vodíku podle mezinárodních organizací na 1,1 až 2,4 euro.
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.

Dvě molekuly vody lze rozbít na 2 molekuly vodíku a 1 molekulu kyslíku
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. 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 zemní plyn. Další instalace najdeme v Norsku, Velké Británii, Rakousku, Japonsku, Číně, USA a v dalších zemích. 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.
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!
Martin Hausenblas, majitel společnosti ADLER Czech
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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 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.
Vysoké náklady na přepravu a skladování vodíku (viz další část infolistu) lze řešit dalším
zpracováním vodíku v místě výroby na syntetický metan. Metan lze uskladnit či vtlačit do
existujících plynovodů levněji než samotný vodík.

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O + energie
Úspěšným praktickým příkladem přeměny zeleného 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, 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 %, při omezení tepelných ztrát dokonce ~72 %.
Výroba zeleného vodíku pomůže energetické soběstačnosti a udržitelnému rozvoji i v České
republice. Množství vyrobené elektřiny silně ovlivňují roční období a výkyvy počasí. Letní
měsíce jsou pravidelně přebytkové a zelený vodík dává ekonomický smysl právě v době
přebytku elektřiny. Lze očekávat, že ostatní země budou uvažovat obdobně a vyrobenou
energii navážou raději do vodíku a spotřebují v době nedostatku elektřiny, než aby ji poslali
do zahraničí. Zvyšování instalovaného výkonu v OZE tak vytváří silný tlak na budování elektrolyzérů a budování elektrolyzérů je důvodem pro instalaci takového množství OZE, které
zajistí jejich ekonomickou viabilitu. Čistá elektřina vyrobená po celém Česku může putovat
dobře dimenzovanou přenosovou soustavou do elektrolyzérů (třeba na Ústecku nebo na
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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 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.”
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.
Roman Gazdík, tiskový mluvčí skupiny ČEZ

Vodík v životě spotřebitele
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 dekarbonizaci sektorů, kde alternativy buď nejsou proveditelné, anebo jsou
příliš drahé.
Vypovídající je letos publikovaná analýza Hydrogen Council „Cesta ke konkurenceschopnosti vodíku” (Path to Hydrogen Competitiveness), která zkoumala 35 aplikací vodíku v dopravě, vytápění a průmyslu. 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.
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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.
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 elektromobilitu v individuální a na vodíkovou mobilitu
v hromadné dopravě (např. autobusy).
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 (Ostravsko-karvinské koksovny), příp. importovaný z Polska. První plnící stanice má
vzniknout příští rok na terminálu v Ostravě-Hranečníku.
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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.
Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Další memorandum schválilo nedávno Ústí nad Labem. Prvních šest vozů má město s přispěním státu pořídit už do roku 2021. Potřebný vodík 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. 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.
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.” Na pořad dne se čím dál častěji dostávají i vodíkové vlaky nebo vodíková letadla.
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?
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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.

Závěr
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 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 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.
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