
VODÍK V DNA



ZDROJE
Vodík vzniká jako vedlejší produkt ve stávajících chemických 
provozech. Pro nastartování vodíkové energetiky netřeba 
vymýšlet nic nového, netřeba dovážet nebo extra vyrábět. 
Vše už tu je.

UNI PETROL

SPOLCHEMIE

vodík vznikající při výrobě plastů

zelený vodík, vznikající jako 
„odpad“ při výrobě chloru

„Chemie a energetika, to byly vždy pilíře ekonomiky Ústeckého 
kraje, tahouni inovací. Vzájemně se prolínaly, akcelerovaly 
a vytvářely inovativní synergie. I nyní na nich stavíme a do 
popředí zájmu klademe životní prostředí a čistou energii. Jednou 
z nejvíce ohleduplných k životnímu prostředí je právě vodíková 
energetika. Vidíme v tom příležitost a naši budoucnost!“

MARTIN KLIKA, 
NÁMĚSTEK HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE



Pro vodíkovou infrastrukturu disponuje region silnými 
(globálními) oborovými hráči, kteří ve vodíkové energetice vidí 
rozvojovou příležitost, disponují know ‑how i potřebným zázemím 
a jsou ochotní spolupracovat a téma táhnout.

SKLADOVÁNÍ 
A INFRASTRUKTURA

CHART FEROX

BENZINA

PRVNÍ PLNICÍ STANICE

v Děčíně, v ÚK, sídlí světový 
dodavatel skladovacích zařízení 
a systémů pro plyny

Unipetrol jako výrobce vodíku je 
zároveň majitelem sítě čerpacích 
stanic Benzina, připravuje první 
plnící stanice na vodík (Praha, Brno 

a Litvínov)

Litvínov (Unipetrol, 2020)

Ústí nad Labem (Spolchemie, 2021, neveřejná)

VÝROBA
V případě úspěšného nastartování energetiky postavené na 
vodíku a jeho dalším využívání bude možné pro výrobu vodíku 
využít přebytků stávajících či plánovaných výrobců energie.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 
A FOTOVOLTAIKA

PŘEČERPÁVACÍ 
ELEKTRÁRNY

možnost vyrábět vodík z přebytků, 
při výkyvech

budoucí eventuální přebytky rovněž 
možno alokovat pro výrobu vodíku



„V roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci specifických 
výzev Integrovaného regionálního operačního programu iniciova‑
ných z úrovně Strategie RE:START pro Ústecký, Moravskoslezský 
a Karlovarský kraj nabídlo k využití téměř dvě miliardy korun na 
nákup nízkoemisních vozů veřejné dopravy, tedy i těch s vodíko‑
vým pohonem. Potenciál využití vodíku je ale mnohem širší a patří 
mezi významné projekty se silně restrukturalizačním potenciálem 
(…) Strategie RE:START bude i nadále usilovat o zajištění dotačních 
i dalších finančních zdrojů na rozvoj čisté energie, vznik silného 
partnerství regionálních aktérů v Ústeckém kraji vítáme.“

GABRIELA NEKOLOVÁ, 
PŘEDSEDKYNĚ HOSPODÁŘSKÉ 
A SOCIÁLNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

VYUŽITÍ
Vodík představuje perspektivní směr v udržitelné ekonomice, 
v oblasti mobility je přirozeným doplňkem elektromobility, má 
však i další potenciál využití v jiných oblastech.

DOPRAVA

VYTÁPĚNÍ

město Ústí nad Labem usiluje 
o nákup šesti autobusů na vodíkový 
pohon a vznik plnící stanice ve 
městě (financování z ITI + Re:start)

v budoucnu auta, 
vlaky či lodě

využití odpadního vodíku již nyní 
funguje pro vytápění provozů 
v ústecké Spolchemii. V budoucnu 
bude možné vytápět i další 
provozy, případně domácnosti.



Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně vyučuje na Fakultě 
strojního inženýrství obor energetika – teplárenství, který bude 
rozšířen o specializaci na čisté energie.

Fakulta strojního inženýrství UJEP připravuje rovněž 
k realizaci rozsáhlý projekt zaměřený mj. i na problematiku co 
nejefektivnějšího uskladňování vodíku.

VĚDA A VÝZKUM

VĚDA 
A VÝZKUM

DISTRIBUCE 
A PLNÍCÍ STANICE

VYUŽITÍ 
VODÍKU

ZDROJE 
A VÝROBA

ZPRACOVÁNÍ 
A USKLADNĚNÍ

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou 
výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně 
dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme 
na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. 
Připravujeme rovněž specializaci studijního programu 
Energetika zaměřenou na čisté energie.“

MARTIN BALEJ, 
REKTOR UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ 
V ÚSTÍ NAD LABEM



PODPORA
Na podpoře a rozvoji využívání vodíku jako zdroje energie se 
v Ústeckém kraji shodnou klíčoví stakeholdeři z řad institucí, 
samospráv, výzkumných organizací i firem.

VODÍKOVÁ PLATFORMA ÚSTECKÉHO KRAJE 
(PŘI HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADĚ ÚSTECKÉHO KRAJE)

MEMORANDUM O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI 
PŘI ROZVOJI KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ VODÍKU JAKO 
ZDROJE ČISTÉ ENERGIE V ÚSTECKÉM KRAJI



#JE TO CHEMIE

#JE TO ENERGIE

#JE TO ENERGIE

#JE TO PŘÍLEŽITOST

#JE TO PŘÍLEŽITOST


