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Der Klimawandel ist unbestritten eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Unser derzeitiges Energiesystem ist vor allem von fossilen Rohstoffen wie Kohle,
Erdöl und Erdgas geprägt. Damit verbunden ist ein hoher Ausstoß an Treibhausgasen wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid (CO2). In nahezu allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen ist daher weltweit eine grundsätzliche
Neuausrichtung notwendig.

Změna klimatu je bezesporu jedním z nejpalčivějších
problémů naší doby. Náš současný energetický systém
je založen především na fosilních surovinách, jako jsou
uhlí, ropa a zemní plyn. S tím jsou však současně spojeny vysoké emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý
(CO2). Proto je nutná zásadní změna orientace téměř
ve všech oblastech života a ekonomik na celém světě.

Těchto výzev se nyní aktivně ujímají zejména celosvětově
významná ekonomická centra. A větší využívání vodíku
by mohlo být jedním z kroků k řešení uvedených problémů.

Bei allen Unterschieden in der Schwerpunktsetzung der
dafür notwendigen technischen Maßnahmen sind weltweit die Entwicklung und marktfähige Einführung von
Technologien zur Erzeugung, Speicherung, Verteilung
und Nutzung von Wasserstoff zentrale Bausteine.

I přes všechny rozdíly v principech jednotlivých aplikovaných technologických přístupů lze předpokládat,
že významnou roli v oblasti výroby, akumulace i distribuce energie bude hrát rozvoj a tržní využití vodíkových
technologií.

Die Europäische Kommission hat dazu eine eigene
Wasserstoffstrategie erstellt — einen Plan, um Wasserstofftechnologien und ihre Anwendung europaweit zu
fördern.

Evropská komise proto vytvořila vlastní vodíkovou strategii — plán na podporu vodíkových technologií a jejich
využití po celé Evropě.

Viele Mitgliedsstaaten haben nationale Wasserstoffstrategien beschlossen, so auch die Tschechische Republik und Deutschland. Auch der Freistaat Sachsen
und der Bezirk Ústí nad Labem haben bereits eine eigene Wasserstoffstrategie verabschiedet.

Mnoho členských států, včetně České republiky a Německa,
vypracovalo vlastní vodíkové strategie. Taktéž Svobodný
stát Sasko a Ústecký kraj mají své vlastní vodíkové strategie.

Wasserstoff wird seit mehr als 100 Jahren zumeist in der
Industrie genutzt, weniger im Alltag.

Vodík se aktivně využívá již více jak 100 let, převážně
v průmyslu, méně v každodenním životě.

Die Ausstellung spannt einen Bogen von der Geschichte
des Wasserstoffs über den EU-weiten Rahmen bis hin zu
konkreten Maßnahmen und Projekten zum Thema Wasserstoff im Grenzraum.

Výstava tak zahrnuje informace k historii využívání vodíku, k rámcovým podmínkám na úrovni EU i ke konkrétním
opatřením a projektům na téma vodík v pohraničí.
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Vor allem die global führenden Wirtschaftsregionen
nehmen diese Herausforderungen inzwischen aktiv an.
Die verstärkte Nutzung von Wasserstoff könnte dabei
ein Schritt zur Lösung des Problems sein.

Das Element Wasserstoff
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

Vodík jako prvek:
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion
EIGENSCHAFTEN

VLASTNOST

Bei 25 °C und normalen Atmosphärendruck (1 bar) ist
Wasserstoff ein farbloses, ungiftiges, geschmack- und
geruchloses Gas. Wasserstoff ist das erste Element im
Periodensystem und ca. 14-mal leichter als Luft. Jedes
Wasserstoffmolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen
(Symbol: H2).

Při teplotě 25 °C a za normálního atmosférického tlaku
(1 bar)je vodík bezbarvý, netoxický plyn bez chuti a zápachu. Vodík je prvním prvkem v periodické tabulce prvků
a je přibližně 14krát lehčí než vzduch. Každá molekula
vodíku se skládá ze dvou atomů vodíku (symbol: H2).

Dichte (20°C/1bar)

0,0899 g/l (1)

Schmelzpunkt		-259,3 °C

(1)

hustota (20°C/1bar)

0,0899 g/l (1)

teplota tání		-259,3 °C

(1)

Siedepunkt		-252,8 °C (1)

teplota varu		-252,8 °C (1)

Flammenfarbe		unsichtbar (2)

barva plamene		neviditelný (2)

Zündtemperatur

zápalná teplota

560°C (2)

NUTZUNG:

VYUŽITÍ:

Wasserstoff wird schon lange genutzt:

Vodík se používá již dlouho:

•

zur Herstellung von Benzin, Diesel und Heizöl

•

pro výrobu benzínu, nafty a topného oleje

•

in der Stahlindustrie und bei der Verhüttung

•

v ocelářském průmyslu a při tavení dalších kovových rud

anderer metallischer Erze

•

pro výrobu amoniaku

•

zur Herstellung von Ammoniak

•

jako raketové palivo

•

als Raketentreibstoff

•

jako technický plyn (např. v potravinářském

•

als technisches Gas (z. B. in der Lebensmittel-

a sklářském průmyslu)

und Glasverarbeitung)

•

pro svařování

•

zum Schweißen

•

jako úložiště energie

•

als Energiespeicher

HERSTELLUNG 3

PRODUKCE 3

GRAUER WASSERSTOFF

ŠEDÝ VODÍK

wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Ein übliches Verfahren
ist hierbei die Dampfreformierung aus Erdgas. Auch die Elektrolyse
auf Basis des aktuellen Strommixes wird aufgrund der hohen CO2Emission bei der Erzeugung des Stroms als grau eingestuft.

se vyrábí z fosilních paliv. Běžným procesem je zde parní reforming zemního
plynu. Elektrolýza založená na současném mixu elektřiny je rovněž klasifikována jako šedá z důvodu vysokých emisí CO2 při výrobě elektřiny.

BLAUER WASSERSTOFF

MODRÝ VODÍK

wird üblicherweise auch über die Reformation von Erdgas gewonnen.
Das freigesetzte CO2 wird teilweise absorbiert und kann anschließend
weitergenutzt werden (kurz CCU | Carbon Capture and Utilization) oder
gespeichert (CCS | Carbon Capture and Storage) werden.

se obvykle získává také reformingem zemního plynu. Uvolněný CO2 je částečně
absorbován a může být dále využit (CCU | Carbon Capture and Utilization) nebo
uložen (CCS | Carbon Capture and Storage).

TÜRKISER WASSERSTOFF

TYRKYSOVÝ VODÍK

wird über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse)
hergestellt. Anstelle von CO2entsteht dabei fester Kohlenstoff.

se vyrábí tepelným štěpením metanu (pyrolýzou metanu). Místo CO2 vzniká při
tomto procesu pevný uhlík.

GRÜNER WASSERSTOFF

ZELENÝ VODÍK

wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei für den Elektrolyseprozess ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum
Einsatz kommt.

se vyrábí elektrolýzou vody, přičemž k elektrolýze se používá pouze elektřina
z obnovitelných zdrojů energie.

560°C (2)

GRÜNER WASSERSTOFF (H2)
ZELENÝ VODÍK (H2)

STROMQUELLE
ZDROJ ENERGIE

SAUERSTOFF (O2)
KYSLÍK (O2)

Quellen / zdroje:
Das große Tafelwerk – interaktiv 2.0, Cornelsen Verlag Berlin, 2017, S. 147.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) (Hrsg.):
„DGUV Information 209-072 – Wasserstoffsicherheit in Werkstätten“, März 2021, S. 10.

Vodík je nejběžnějším prvkem ve vesmíru. Na Zemi
se vodík vyskytuje především ve vázané formě.
Nejběžnější sloučeninou je voda, která je důležitá pro
všechny procesy v živých buňkách. Vodík je však také
součástí kyselin, sacharidů, tuků a bílkovin a je obsažen
v ropě a v zemním plynu.

(3)

H
O
WASSER
VODA

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): „Die Sächsische Wasserstoffstrategie“, 31. Dezember 2021, S. 13
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Wasserstoff ist das häufigste Element im Weltall. Auf
der Erde kommt Wasserstoff vor allem gebunden vor.
Die häufigste Verbindung ist Wasser, das für alle Prozesse in lebenden Zellen wichtig ist. Wasserstoff ist aber
auch Bestandteil von Säuren, Kohlenhydraten, Fetten
sowie Eiweißen und ist in Erdöl und Erdgas enthalten.

VÝSKYT:
ANODE ANODA

VORKOMMEN:

KATHODE KATODA

(1)
(2)

Warum Wasserstoff?
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

Die Europäische Union hat sich auf anspruchsvolle Klimaschutz-Ziele verständigt. Ziel ist es, den Ausstoß von
Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid (CO2) zunächst
bis 2030 gegenüber 1990 um mindestens 55 Prozent zu
verringern und bis zum Jahr 2050 die völlige Treibhausgasneutralität zu erreichen. Mit dem von der Europäischen Kommission im Sommer 2021 verabschiedeten
Aktionsprogramm „fit for 55“ werden Wege und Maßnahmen aufgezeigt, wie diese Ziele erreicht werden sollen.

Evropská unie se dohodla na ambiciózních cílech v oblasti ochrany klimatu. Cílem je snížit do roku 2030 emise
skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý (CO2), nejméně o
55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 dosáhnout
úplné uhlíkové neutrality. Akční program „fit for 55“, který
Evropská komise přijala v létě 2021, nastiňuje způsoby
a opatření k dosažení těchto cílů.

Treibhausgas-Emissionen werden überwiegend durch
energetische Prozesse in der Stromerzeugung, Industrie, Gebäudeenergieversorgung und im Verkehr verursacht. Grund dafür ist die Nutzung fossiler Energien.
Bei der Suche nach Optionen für die Dekarbonisierung
bekommt Wasserstoff eine zentrale Rolle, da er bei seiner Nutzung keine CO2-Emissionen und fast keine Luftschadstoffemissionen verursacht.

Emise skleníkových plynů jsou převážně způsobeny
energetickými procesy při výrobě elektrického proudu,
v průmyslu, při zásobování budov energiemi a v dopravě.
Důvodem je využívání fosilních zdrojů energií. Při hledání
možností dekarbonizace hraje vodík ústřední roli, protože
při jeho používání nevznikají žádné emise CO2 a téměř
žádné emise znečišťujících látek do ovzduší.

Soll Wasserstoff zur Klimaneutralität beitragen, dann
muss er in einem viel größeren Umfang als heute mit
erneuerbaren Energien erzeugt und als grüner Wasserstoff genutzt werden.

Má-li vodík přispět ke klimatické neutralitě, musí
se vyrábět v mnohem větším měřítku než dnes z obnovitelných zdrojů energie a používat jako zelený vodík.

Grüner Wasserstoff kann in vielen Bereichen zur
Dekarbonisierung beitragen:

Zelený vodík může přispět k dekarbonizaci v mnoha
oblastech:

ALS ENERGIETRÄGER

JAKO NOSIČ ENERGIE

Grüner Wasserstoff bildet hier die Basis für die Mobilität mit Brennstoffzellen und für die Herstellung synthetischer Kraft- und Brennstoffe.

Zelený vodík je základem pro mobilitu pomocí palivových
článků a pro výrobu syntetických paliv a pohonných hmot.

ALS ENERGIESPEICHER

JAKO MÉDIUM PRO UKLÁDÁNÍ ENERGIE

zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage bei der Energieerzeugung mit Sonne- und Windkraft (Erneuerbare
Energien fluktuieren – dies bedeutet, dass Zeitpunkt und
Erzeugungsmenge weder über lange Zeiträume sicher
vorhersagbar noch beeinflussbar sind. Wasserstoff kann
hier als Puffer fungieren.)

Pro vyrovnání nabídky a poptávky při výrobě energie ze
solární a z větrné energie (výkon obnovitelných zdrojů
energie kolísá, což znamená, že čas a množství výroby
nelze prakticky spolehlivě předvídat ani ovlivnit v dlouhodobém výhledu; vodík bude v tomto případě fungovat
jako vyrovnávací nosič energie).

ALS ELEMENT DER SEKTORENKOPPLUNG

PROPOJOVACÍ PRVEK MEZI RŮZNÝMI SEKTORY

Da wo Strom aus erneuerbaren Energien nicht unmittelbar
eingesetzt werden kann, kann Wasserstoff (und seine Folgeprodukte) zwischen den Sektoren (Strom, Wärme und
Mobilität) wechseln und je nach Bedarf genutzt werden.

Tam, kde nelze přímo využít elektřinu z obnovitelných
zdrojů energie, lze vodík a jeho produkty podle potřeby
využívat v různych aplikacích (elektrický proud, teplo,
mobilita).

ALS GRUNDSTOFF FÜR DIE HERSTELLUNG
ANDERER PRODUKTE

JAKO SUROVINA PRO VÝROBU DALŠÍCH PRODUKTŮ

Wasserstoff wird schon heute in vielen chemischen und
industriellen Prozessen eingesetzt, z. B. bei der Herstellung von Ammoniak. Dieser meist fossil erzeugte sogenannte graue Wasserstoff soll künftig durch grünen Wasserstoff ersetzt werden und damit zur Dekarbonisierung
der Prozesse beitragen

Vodík se již používá v mnoha chemických a průmyslových
procesech, např. při výrobě amoniaku. Tento převážně fosilní, tzv. šedý vodík má být v budoucnu nahrazen zeleným
vodíkem a přispět tak k dekarbonizaci těchto procesů.

© Die Sächsische Wasserstoffstrategie

Proč vodík?
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

Wasserstoffstrategie für
(1)
ein klimaneutrales Europa
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

DRITTE PHASE AB 2030

TŘETÍ FÁZE OD ROKU 2030

Die Technologien für die Bereitstellung und Weiterverwendung von grünem Wasserstoff sollen ausgereift
sein und im großen Maßstab eingesetzt werden.

Očekává se, že technologie pro dodávky a další využití
zeleného vodíku dosáhnou vyspělosti a dojde k jejich
rozsáhlému rozšíření.

Es wird angenommen, dass bis 2050 etwa ein Viertel
des Stroms aus erneuerbaren Energien für die Herstellung von grünem Wasserstoff aufgewendet wird. Das
bedeutet auch einen massiven Ausbau.

Předpokládá se, že do roku 2050 by na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů mohla být využívána přibližně čtvrtina
elektřiny z obnovitelných zdrojů. To také znamená masivní
nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Vodíková strategie pro
(1)
klimaticky neutrální Evropu
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

SCHRITTE KROKY

nachhaltige industrielle Wertschöpfungskette aufbauen

BESCHLOSSEN AM 8. JULI 2020

PŘIJATA DNE 8. ČERVENCE 2020

Oberstes Ziel ist die ausreichende Bereitstellung und
der umfassende Einsatz von Wasserstoff, der hauptsächlich mit Sonnen- und Windenergie erzeugt wird, um
langfristig die Klimaneutralität in der EU zu unterstützen.

Hlavním cílem je dostatečná nabídka a široké využití vodíku vyráběného zejména pomocí větrné a solární energie, čímž v dlouhodobém horizontu dojde k podpoře klimatické neutrality v EU.

ERSTE PHASE VON 2020 BIS 2024

PRVNÍ FÁZE OD ROKU 2020 DO ROKU 2024

In diesem Zeitraum sollen in der EU Elektrolyseure mit
einer Elektrolyseleistung von mindestens 6 GW installiert werden, um bis zu 1 Mio. Tonnen grünen Wasserstoff zu erzeugen. Damit können z. B. Verfahren im Chemiesektor dekarbonisiert und der Einsatz z. B. für den
Schwerlastverkehr erleichtert werden.

V EU dojde v tomto období k instalaci elektrolyzérů pro
výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů o výkonu alespoň
6 GW a k zahájení výroby až do výše 1 milionu tun vodíku z obnovitelných zdrojů. To napomůže dekarbonizovat např. procesy v chemickém průmyslu a usnadní jeho
využití např. v těžké dopravě.

ZWEITE PHASE VON 2025 BIS 2030

DRUHÁ FÁZE OD ROKU 2025 DO ROKU 2030

In der EU sollen in diesem Zeitraum Elektrolyseure mit
einer Elektrolyseleistung von mindestens 60 GW installiert sein, um bis zu 10 Mio. Tonnen grünen Wasserstoff
zu erzeugen. Wasserstoff wird zum wesentlichen Bestandteil eines integrierten Energiesystems.

V EU dojde k instalaci elektrolyzérů pro výrobu vodíku
z obnovitelných zdrojů o výkonu alespoň 60 GW a k zahájení výroby až do výše 10 milionu tun vodíku z obnovitelných zdrojů. Vodík se tak stane základní součástí integrovaného energetického systému.

(1)

hier ergänzen: Angelehnt an: EU-Kommission: „Wasserstoffstrategie für ein
klimaneutrales Europa“ #EUGreenDeal (eine Zusammenfassung in Deutsch),
8. Juli 2020.

Angelehnt an: Bundesrat: Drucksache 452/20 – Unterrichtung durch die Europäische Kommission „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Eine Wasserstoffstrategie für ein klimaneutrales Europa“ COM(2020) 301 final, 06.08.2020, S. 7-9.

(1)

HZwo e. V. – Die sächsische Kompetenzstelle für Brennstoffzellen und grünen
Wasserstoff (vydavatel): „Wertschöpfungspotenziale von Wasserstoff für Sachsen
– Potenzialstudie mit Akteurs- und Marktanalyse zu Wasserstofftechnologien und
Brennstoffzellen für Sachsen“, 29. duben 2021, str. 28-30

Europäische Allianz
für sauberen Wasserstoff

Nachfrage nach grünem
Wasserstoff fördern

evropská aliance
pro čistý vodík

podpora poptávky
po zeleném vodíku

Möglichkeiten
für die Zusammenarbeit
mit Nachbarländern und -regionen
der EU schaffen

Förderliche Rahmenbedingungen, funktionierende
Märkte und klare Regeln schaffen
vytvoření podpůrných
rámcových podmínek, fungujících
trhů a jasných pravidel

možnosti spolupráce
se sousedními zeměmi
a regiony EU

Förderung von Forschung
und Innovation im Bereich sauberer
Wasserstofftechnologien
podpora výzkumu a inovací
v oblasti čistých vodíkových
technologií
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vytvoření udržitelného
průmyslového výrobního řetězce

Nationale Wasserstoffstrategie
(2)
Deutschland
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

SCHRITTE KROKY

Erzeugung von Wasserstoff
verlässlich • bezahlbar • nachhaltig

Internationaler Wasserstoffmarkt und
außerwirtschaftliche Partnerschaften

výroba vodíku

spolehlivý • cenově dostupný • udržitelný

Verkehr

• Integration von Wasserstoff in bestehende
Energiepartnerschaften und Aufbau neuer
Partnerschaften
• Pilotprojekte in Partnerländern

Národní vodíková strategie
(2)
Německa
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

• Produktion von synthetischen Kraftstoffen
• Wasserstoff-Fahrzeuge
• Aufbau einer bedarfsgerechten Tank-infrastruktur

doprava

mezinárodní trh s vodíkem a mimoekonomická partnerství

• výroba syntetických paliv
• vodíková vozidla
• rozvoj potřebné skladovací infrastruktury

• začlenění vodíku do stávajících energetických
partnerství a navázání nových partnerství
• pilotní projekty v partnerských zemích

Industrie

PŘIJATA V ČERVNU 2020

Um Wasserstoff zur Dekarbonisierung zu nutzen, ist aus
Sicht der Bundesregierung nur jener Wasserstoff nachhaltig, der auf Basis von erneuerbaren Energien hergestellt wurde – grüner Wasserstoff. Ziel der Bundesregierung ist es, für den grünen Wasserstoff einen zügigen
Markthochlauf zu unterstützen und entsprechende Wertschöpfungsketten zu etablieren.

Německá vláda se domnívá, že v rámci dekarbonizace
je dlouhodobě vhodný pouze vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů energie - zelený vodík. Cílem německé vlády je proto podpořit rychlé rozšíření trhu se zeleným vodíkem a vytvoření odpovídajících výrobních řetězců.

ERSTE PHASE VON 2020 BIS 2023

PRVNÍ FÁZE OD ROKU 2020 DO ROKU 2023

Der Markthochlauf soll gestartet und die Grundlagen für
einen funktionierenden Heimatmarkt angestoßen werden. Parallel dazu werden Forschung und Entwicklung
sowie internationale Fragestellungen vorangetrieben. Die
Grundlage bildet der Aktionsplan mit 38 Maßnahmen.

V této fázi dojde k rozvoji tržního prostředí a k položení
základů fungujícího domácího trhu. Současně dojde
k rozvoji a podpoře vědy, výzkumu a mezinárodní spolupráce. Výchozí strukturu tvoří akční plán s 38 opatřeními.

ZWEITE PHASE VON 2024 BIS 2030

DRUHÁ FÁZE OD ROKU 2024 DO ROKU 2030

Der entstehende Heimatmarkt wird gefestigt und der
Markhochlauf von Wasserstoff und Wasserstofftechnologien national und international gestärkt. Die Nationale
Wasserstoffstrategie wird fortgeschrieben.

V této fázi dojde ke konsolidaci domácího trhu a k posílení tržního prostředí s vodíkem a s vodíkovými technologiemi na národní i mezinárodní úrovni. Dojde také
k aktualizaci Národní vodíkové strategie.

Europäischer Handlungsbedarf
• verlässliche Nachhaltigkeitsstandards,
Qualitätsinfrastruktur, (Herkunfts-) Nachweise
• gemeinsame Projekte mit anderen
Mitgliedsstaaten
• Gründung einer europäischen Wasserstoffgesellschaft prüfn

průmysl
• podpůrné programy na využívání
vodíkových technologií
• posílení poptávky po nízkoemisních výrobcích

potřebné kroky na úrovni EU
• spolehlivé standardy udržitelnosti, kvalitní
infrastruktura, certifikáty (původu)
• společné projekty s ostatními členskými zeměmi
• analýza možnosti založení evropské vodíkové
společnosti

Wärme
• Förderprogramme zum Einsatz von
Brennstoffzellenheizgeräten
• Prüfung für die Förderung von „Wasserstoff
-readyness“-Anlagen

vytápění

Forschung, Bildung und Innovation

• podpůrné programy na využívání zařízení
na vytápění palivovými články
• zvážení podpůrných programů na využívání dalších
vodíkových zařízení

• Positionierung als Leitanbieter von
Wasserstofftechnologien am Weltmarkt
• ressortübergreifende Forschungsoffensive
„Wasserstofftechnologien 2030“
• berufliche und wissenschaftliche Ausund Weiterbildung

výzkum, vzdělávání a inovace
• dosažení pozice předního dodavatele vodíkových
technologií na světovém trhu
• mezirezortní výzkumná ofenzíva „Vodíkové
technologie 2030“
• odborné a vědecké vzdělávání a rekvalifikace

Infrastruktur / Versorgung
• Verzahnung von Strom-, Wärme- und
Gasinfrastruktur
• Wasserstofftankstellennetz

infrastruktura / zásobování
(2)

hier ergänzen: Angelehnt an: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi)(Hrsg.): „Nationale Wasserstoffstrategie“, Juni 2020, S. 3, 17ff.

(2)

HZwo e. V. – Die sächsische Kompetenzstelle für Brennstoffzellen und grünen
Wasserstoff (vydavatel): „Wertschöpfungspotenziale von Wasserstoff für Sachsen
– Potenzialstudie mit Akteurs- und Marktanalyse zu Wasserstofftechnologien
und Brennstoffzellen für Sachsen“, 29. duben 2021, str. 32 a následující

• propojení infrastruktury pro elektřinu, teplo a plyn
• síť vodíkových plnicích stanic

© Deutscher Bundestag (Stepro / Wikimedia)

BESCHLOSSEN IM JUNI 2020

• Förderprogramme zum Einsatz von
Wasserstofftechnologien
• Nachfrage nach emissionsarmen Produkten stärken

Sächsische Wasserstoffstrategie
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

SCHRITTE KROKY

(3)

Wasserstoffnutzung

BESCHLOSSEN AM 18. JANUAR 2022

PŘIJATA DNE 18. LEDNA 2022

Wasserstoff soll als Sekundärenergieträger einen bedeutenden Beitrag zur Sektorenkopplung und damit zum Klimaschutz leisten.

Vodík jako sekundární nosič energie by měl významně
přispět k propojení jednotlivých odvětví, a tím i k ochraně
klimatu.

Sächsische Akteure sollen befähigt werden bis 2030 eine
Wasserstoffwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Freistaat Sachsen aufzubauen.

Do roku 2030 by v Sasku mělo dojít k vybudování vodíkové infrastruktury v každém sektoru ekonomiky Svobodného státu Sasko.

Ziel ist es, dass dafür vorrangig Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt, importiert und verwendet wird.
Es soll eine grüne Wasserstoffwirtschaft entstehen. Dazu
wurde ein Maßnahmenkatalog mit 24 Maßnahmen erstellt.

Cílem je vyrábět, dovážet a využívat vodík především
z obnovitelných zdrojů energií, tj. vybudování ekonomiky
založené na zeleném vodíku. Za tímto účelem byl vypracován katalog opatření s 24 dílčími opatřeními.

(3)

(3)

Angelehnt an: Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Hrsg.): „Die Sächsische
Wasserstoffstrategie“, 31. Dezember 2021, S. 7 ff., 28 ff.

Za využití: Saské státní ministerstvo energetiky, ochrany klimatu,
životního prostředí a zemědělství (vydavatel): „Die Sächsische
Wasserstoffstrategie“, 31. Dezember 2021, str. 7 a následující, 28
a následující.

• Wasserstoff-Readiness für
Strom- und Wärmemarkt
• Reststromversorgung mit Wasserstoff
über Gaskraftwerke
• CO2-arme Wasserstoffwirtschaft stärken
• öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und
inkl. Schienenpersonen-Nahverkehr (SPNV) und
kommunale Fahrzeuge auf saubere
Antriebe umstellen
• Landesfuhrpark auf emissionsarme
Antriebe umstellen

• Anpassung der Regulierung des Wasserstoff- und Energiemarkts
• Aufbau einer sächsischen Kompetenzstelle
Wasserstoff (KH2)
• erneuerbare Energie ausbauen
• Aus- und Weiterbildung unterstützen
• Genehmigungsverfahren vereinfachen
• Akzeptanz erhöhen

strategické aspekty
• modifikace regulace trhu s vodíkem a s energiemi
• zřízení saského Kompetenčního
centra pro vodík (KH2)
• podpora obnovitelných zdrojů energie
• podpora vzdělávání a odborné přípravy
• zjednodušení licenčních řízení
• zvýšení akceptace

Forschung und Entwicklung
• stärken und sichtbar machen
• Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen beschleunigen

doprava
• výroba syntetických paliv
• vodíková vozidla
• rozvoj potřebné skladovací infrastruktury

využívání vodíku
• praktické vodíkové aplikace na trhu
s elektřinou a teplem
• využití vodíku v plynových elektrárnách
pro výrobu elektrického proudu
• podpora nízkoemisní vodíkové ekonomiky
• konverze veřejné dopravy, železniční osobní
dopravy a komunálních vozidel na čistý pohon
• konverze státního vozového parku
na nízkoemisní pohonné systémy

Produktwertschöpfung
• Aufbau, Weiterentwicklung und Ansiedlung
einer wasserstoffnahen Produktwertschöpfung
• Etablierung innovativer Technologien und
Geschäftsmodelle

vytváření přidané hodnoty
• podpora a rozvoj struktur pro usídlování
firem v oblasti vodíkové ekonomiky
• zavádění inovativních technologií
a obchodních modelů

Wasserstoffinfrastruktur
• Transport, Verteilung und
Speicherung von Wasserstoff
• Tank-Infrastruktur

vodíková infrastruktura
• přeprava, distribuce a skladování vodíku
• skladovací infrastruktura

Erzeugung von Wasserstoff
• Demonstrations- und Pilotvorhaben
unterstützen

Handel von Wasserstoff und dessen
Folgeprodukten
• Etablierung einer weltweiten
Handelsplattform für Wasserstoff und
dessen Folgeprodukte unterstützen

obchod s vodíkem a jeho deriváty
• podpora etablování globální obchodní
platformy pro vodík a jeho deriváty

produkce vodíku
• podpora demonstračních a pilotních projektů

© Sächsischer Landtag (RalfR / Wikimedia)

Saská vodíková strategie (3)
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

Strategische Aspekte

Obecně o bezpečnosti vodíku
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

SICHERHEIT VON WASSERSTOFF ALLGEMEIN

OBECNĚ O BEZPEČNOSTI VODÍKU

Eine „hundertprozentige Sicherheit“ oder ein „Nullrisiko“
gibt es in der Technik nicht. Der Zustand der Sicherheit
bzw. die Abwesenheit von Gefahr bedeutet das Akzeptieren eines geringeren Risikos gegenüber einem größerem
Risiko. Es gilt also die Chance eines Produkts oder Materials gegenüber dem zugehörigen Risiko abzuwägen.

V oblasti technologií neexistuje stoprocentní bezpečnost
nebo „nulové riziko“. Dosažení stavu bezpečnosti nebo
nepřítomnosti nebezpečí předpokládá přijetí nižšího rizika ve srovnání s limitní rizikovou hodnotou. Jinými slovy,
u každého produktu nebo materiálu je potřeba zvažovat
jeho přínosy i s ohleden na jeho možná rizika.

Gas wird heute nur noch selten zum Kochen im Haushalt verwendet, daher gibt es kaum noch eigene Erfahrungen im Umgang mit Gas. Etwas, das man nicht kennt
und mit den eigenen Sinnen nicht wahrnehmen kann, ist
schwer einzuschätzen. Bei Strom ist das ganz anders –
ihn sieht man nicht, aber wir haben den sachgemäßen,
täglichen Umgang mit ihm gelernt.

Přímé využívání plynu v domácnostech, např. na vaření,
je spíše na ústupu, takže osobní zkušenosti s jeho
využíváním klesají. Něco, co neznáte a co nemůžete vnímat vlastními smysly, je obtížné posoudit. S elektřinou je
tomu stejně - také ji nevidíte, ale naučili jste se s ní denně
a správně zacházet.

Diesen sachgemäßen Umgang können wir auch bei der
Nutzung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen sowie bei der
Herstellung, Speicherung und Weiterverarbeitung von
Wasserstoff lernen. In der chemischen Industrie wird Wasserstoff schon seit mehr als einem Jahrhundert genutzt.

A takovému správnému zacházení se lze naučit taktéž u vodíku, např. při používání vozidel s palivovými články nebo při
výrobě, skladování a dalším využití vodíku. Vodík se navíc
v chemickém průmyslu používá již více než sto let.

VLASTNOSTI VODÍKU
A Z NICH PLYNOUCÍ NEBEZPEČÍ

Vielen ist Wasserstoff aus der Schule durch das „Knallgasexperiment“ bekannt. Wasserstoff bildet bei einem
Anteil von 4 bis 77 Vol.-% mit Luft ein explosives Gemisch, das durch eine äußere Zündquelle zur Reaktion
gebracht werden kann.

Mnoho lidí zná vodík ze školních lavic z „výbušných
pokusů“. Vodík totiž tvoří se vzduchem výbušnou
směs v poměru 4 - 77 objemových %, kterou lze externím podnětem přivést ke vznícení.

Wasserstoff ist ca. 14-mal leichter als Luft und steigt
rasch nach oben. Allerdings diffundiert er beim Aufstieg
nach allen Seiten, auch nach unten, was aber meist langsamer geschieht als der Aufstieg.

Vodík je asi 14krát lehčí než vzduch a rychle stoupá.
Při tom se však rozptyluje všemi směry, včetně směru
dolů, ale obvykle pomaleji, než směrem nahoru.

Diffundieren bedeutet, dass ein Konzentrationsausgleich von der höheren Konzentration zur niedrigeren
Konzentration erfolgt.

K rozptylu dochází vlivem difuze. Během tohoto procesu dochází k jeho pohybu z oblasti vyšší koncentrace do oblasti s nižší koncentrací vodíku.

Wasserstoff kann durch Stoffe hindurch diffundieren
und sich in Metallen einlagern, was bei sehr hohen Konzentrationen die Festigkeit der Metalle beeinflussen
kann (sog. Wasserstoffversprödung).

Vodík může pronikat látkami a usazovat se v kovech,
což může při velmi vysokých koncentracích vodíku
ovlivnit pevnost kovů (tzv. vodíková křehkost).

LÖSUNGEN UND MASSNAHMEN

ŘEŠENÍ A OPATŘENÍ

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Einbau von Wasserstoff-Sensoren am höchsten Punkt von
Räumen oder Hallen
gute Belüftung, z. B. kontrollierte Lüftung durch automatisches
Öffnen der Fenster oder durch Ventilatoren
Lüftungsklappen im Dachbereich
Vermeidung von möglichen Zündquellen
richtige Erdung relevanter Teile und leitfähiger Fußböden
dichte wasserstoffführende Anlagen und regelmäßige
Prüfung, dazu gehören auch dichte Ventile, Schmiermittel und
Anschlüsse
Im Freien entsteht durch den meist raschen Aufstieg kein
explosives Gemisch in Bodennähe.
Bei flüssigem Wasserstoff kann die Wasserstoff-Wolke länger
über dem Boden bleiben, allerdings ist sie durch die sehr
kalte Temperatur wenig reaktionsfähig.
Die Permeation durch Metalle erfolgt langsam und ist von Druck
und Temperatur abhängig. Eine Lösung bietet der Einsatz von neuen
Werkstoffen oder die Beschichtung bzw. Oberflächenbehandlung
der Metalle

•
•
•
•
•
•
•

instalace vodíkových čidel v nejvyšším bodě místností nebo hal
dobré větrání, např. řízeným větráním automaticky otevíratelnými
okny nebo ventilátory
větrací klapky ve střechách
minimalizace potenciálních iniciačních zdrojů
správné uzemnění příslušných částí a vodivých podlah
utěsněné vodíkové systémy a pravidelné kontroly, včetně těsnosti
ventilů, maziv a spojů
ve volném prostoru obvykle díky rychlému vzestupu vodík nevytváří
přízemní výbušnou směs
v případě kapalného vodíku může vodíkový mrak zůstat při zemi delší
dobu, ale kvůli velmi nízké teplotě je méně reaktivní
propustnost kovy je pomalá a závisí na tlaku a teplotě; jedním
z řešení je použití nových materiálů nebo povrchová úprava kovů

SICHERHEITSVORTEILE VON WASSERSTOFF

BEZPEČNOSTNÍ VÝHODY VODÍKU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

entzündet sich nicht selbst
zerfällt nicht
ist nicht brandfördernd
nicht giftig
nicht ätzend
nicht radioaktiv
gefährdet Wasser und Boden nicht
ist nicht übelriechend
ist nicht Krebs erregend

nedochází k jeho samovznícení
velmi nízká hustota, tzn. rychle uniká
nerozkládá se
nepodporuje hoření
není toxický
není žíravá
není radioaktivní
neohrožuje vodu a půdu
není karcinogenní

© RODEORATIO

Sicherheit von Wasserstoff allgemein
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

EIGENSCHAFTEN VON WASSERSTOFF
UND DARAUS RESULTIERENDE GEFAHREN

Sicherheit von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

© RODEORATIO

Bezpečnost vozidel
na vodíkový pohon
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

Wasserstoff wird zunehmend als Kraftstoff für Schwerlastverkehr, Busse, Pkws und Schienenfahrzeuge im europäischen Straßen- und Schienennetz genutzt werden.
Auch hier wird Sicherheit großgeschrieben.

V evropské silniční a železniční síti bude narůstat podíl
vodíku jako paliva pro nákladní vozidla, autobusy, osobní
automobily a železniční vozidla. A pochopitelně i zde
je bezpečnost nejvyšší prioritou.

Zum einen gibt es rechtlich verbindliche Regelwerke und
Vorschriften und zum anderen Normen, die zum Stand der
Technik gehören und das reibungslose Zusammenspiel
von technischen Systemen oder Prozessen ermöglichen.

Na jedné straně existují právně závazné soubory pravidel a předpisů a na straně druhé normy, které vycházejí
ze současného stavu techniky a které umožňují hladkou
interakci dotčených technických systémů nebo procesů.

In Deutschland erarbeitet die Nundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Zusammenarbeit mit
Forschungseinrichtungen und Akteuren aus der Praxis
hinsichtlich der Wasserstofftechnologie Grundlagen für
Regelwerke, Vorschriften und Normen.

V Německu vypracovává Spolkový institut pro výzkum
a zkoušení materiálů (BAM) ve spolupráci s výzkumnými
institucemi a dalšími odbornými subjetky soubory pravidel, předpisů a norem pro vodíkové technologie.

SICHERHEITSLÖSUNGEN SPEZIELL
BEI FAHRZEUGEN (1) (2)

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ SPECIÁLNĚ
PRO VOZIDLA (1) (2)

•

Fahrzeuge mit komprimiertem Wasserstoff (CGH2):
Speicherung in faserverstärkten Druckbehältern bei
350 bzw. 700 bar bei 15 °C; ein oder mehrere Speicherbehälter

•

vozidla na stlačený vodík (CGH2): skladování v tlakových
nádobách s vyztužených vlákny při tlaku 350 nebo 700 barů
a při teplotě 15 °C, jedna nebo více nádrží

•

Fahrzeuge mit flüssigem Wasserstoff (LH2): Speicherung in einem vakuumisolierten Speicherbehälter bei
--253 °C; meist nur ein Speicherbehälter; Boil-off-Ventil (Abblasventil) – betriebsmäßiger Überdruck wird
abgeführt und Wasserstoff wird so abgeblasen, dass
kein explosives Luft/Wasserstoff-Gemisch entsteht

•

vozidla na zkapalněný vodík (LH2): skladování ve vakuově
izolované skladovací nádobě při -253 °C, obvykle pouze jedna skladovací nádoba, boil-off ventil (blow-off valve) - provozní přetlak je vypouštěn, vodík je odveden tak, aby nevznikla výbušná směs vzduchu a vodíku

•

Druckbehälter mit elektrischen oder pneumatischen
Ventilen, die im Ruhe- oder stromlosen Zustand geschlossen sind – kein Austreten von Wasserstoff

•

tlakové nádoby s elektrickými nebo pneumatickými ventily,
které jsou v klidu nebo bez napětí uzavřené - nedochází
k úniku vodíku

•

automatisches Stoppen des Gasflusses bei Leitungsbruch oder Leck

•

automatické zastavení průtoku plynu v případě přerušení
nebo úniku ze systému

•

Druckablassvorrichtung – gezieltes Abblasen des
Wasserstoffs, verhindert im Brandfall ein Bersten
des Speicherbehälters, wird meist oberhalb des Fahrzeugs abgeführt

•

zařízení pro uvolňování tlaku - cílené vypouštění vodíku,
zabraňuje prasknutí zásobní nádrže v případě požáru,
obvykle se vypouští nad vozidlem

•

Tanks werden so eingebaut, dass sie bei einem Unfall
möglichst geschützt sind:

•

nádrže jsou instalovány tak, aby byly v případě nehody
co nejvíce chráněny:

• im Unterboden bei Pkw
• zwischen den beiden hinteren Radkästen bei Pkw
• Dachintegration bei Bussen

•		v podvozku automobilu
•		mezi oběma podběhy zadních kol u osobních automobilů
•		integrace do střechy autobusů

•

Prallschutz für Ventile oder Integration der Ventile in
den Druckbehälter

•

ochrana ventilů proti nárazu nebo integrace ventilů do tlakové nádoby

•

Abdichtung des Innenraums gegen Wasserstoff

•

vnitřní prostor utěsněný vůči vodíku

•

Wasserstoffsensoren im Innenraum an der höchsten
Stelle, im Motorraum und über der Drucktankgruppe

•

vodíková čidla v nejvyšším bodě interiéru ,
v motorovém prostoru a nad tlakovou nádrží

Sicherheit durch Bildung

Bezpečnost pomocí vzdělávání

Zur Sicherheit im Umgang mit der Wasserstofftechnologie trägt entscheidend auch die gute Ausbildung und
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Industrie und im Handwerk bei.

K bezpečnosti při používání vodíkových technologií rozhodujícím
způsobem přispívá také dobré vzdělávání a školení zaměstnanců
v průmyslu a dotčených profesích.

(1)

Angelehnt an: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) (Hrsg.):
„DGUV Information 209-072 – Wasserstoffsicherheit in Werkstätten“, März 2021,
S. 14 f.

(1)

Za využití: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV) (vydavatel):
„DGUV Information 209-072 – Wasserstoffsicherheit in Werkstätten“, März 2021,
str. 14 a následující

(2)

Angelehnt an: Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (DWV)
(Hrsg.): „DWV Wasserstoff-Sicherheits-Kompendium“, November 2011,
S. 16 f.

(2)

Za využití: Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (DWV) (vydavatel):
„DWV Wasserstoff-Sicherheits-Kompendium“, listopad 2011, str. 16 a následující

Wertschöpfungskette
(1)
Energetische Wertschöpfung
Europäische Wasserstoffstrategie und
ihre Bedeutung für die Euroregion

V porovnání s běžnými energetickými technologickými produkty lze v energetickém hodnotovém řetězci používat i podobné materiály a technologické výrobní postupy. Bez velkých
nákladů tak lze tyto výrobní procesy částečně nebo i zcela
přizpůsobit výrobě komponentů vodíkových technologií. Díky
tomu mohou vznikat nové dodavatelské struktury a podnikatelské klastry.

In der energetischen Wertschöpfung können im Vergleich
zu herkömmlichen Produkten der Energietechnik artverwandte Materialien und technische Produktionsschritte
eingesetzt werden. Daher ist es möglich, dass bestehende Herstellungsprozesse teilweise oder vollständig mit
wenig Aufwand an die Fertigung von Komponenten der
Wasserstofftechnologie angepasst werden. So können
sich neue Zulieferstrukturen und Netzwerke für bestehende Unternehmen herausbilden.

•

Hodnotový řetězec
(1)
Energetický hodnotový řetězec
Evropská vodíková strategie
a její význam pro euroregion

•

Gesamtsysteme und Systemintegration
sowie Produktions- und Montageanlagen
kompletní systémy a systémová integrace, vč.
produkčních a montážních zařízení

Elektrolyseuranlagen
elektrolyzéry

•

Wasserstofftansport
přeprava vodíku
Mobilität
mobilita

Teilsystem und Aggregate sowie Produktionsund Montageanlagen zur Fertigung

výroba vodíku

•

fossile Energien

•

fosilní energie

•

erneuerbare Energien

•

obnovitelné zdroje energie

•

nukleare Energien

•

jaderná energie

subsystémy a agregáty, vč. produkčních
a montážních zařízení pro výrobu

přeprava a skladování vodíku

•

Schwerlast- und Schienenverkehr

•

těžká nákladní a železniční doprava

•

Gasnetz

•

plynová síť

•

Wasserstoffspeicher

•

skladování vodíku

Wasserstoff-Endanwendungen

vodíkové aplikace v praxi

•

•

stoffliche Anwendung in Industrieprozessen
(z. B. Stahl- und Ammoniakherstellung)

využití v průmyslových procesech (např. při výrobě
oceli a amoniaku)

•

Industrielle Energieversorgung

•

dodávky energie pro průmysl

•

Häusliche Wärme- und Stromversorgung

•

zásobování domácností teplem a energií

•

Notstromversorgung

•

nouzové napájení

•

Mobilität

•

mobilita

•

Rückverstromung in das Elektrizitätsnetz

•

zpětná výroba elektřiny dodávané do sítě

Ergänzende und unterstützende Dienstleistungen

doplňkové a podpůrné služby

•

Engineering und Zertifizierung

•

inženýrství a certifikace

•

Beratung

•

poradenství

•

Instandhaltung

•

údržba

Hauptventilblock eines Drucktanks
blok hlavního ventilu tlakové nádrže

Produktionstechnologien sowie
Komponenten und Halbzeuge
Bsp. Dichtungstechnik
těsnicí technologie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elekrolýza a/nebo moduly palivových článků
úprava a monitorování reakčních
médií na vstupu a vyrobených médií na výstupu
monitorování a řízení procesů, senzorika
chladicí systémy a/nebo tepelné výměníky
systémy pro vedení a napojení médií
tlakové nádoby
plnicí a vypouštěcí systémy
hlavní ventilový blok/BOSS systém
subsystém pro jiné tankovací technologie
bateriové systémy
subsystémy pro umožnění mechanické montáže
systémy a komponenty pro integraci,
upevnění a fixaci v dané aplikaci
subsystémy elektrické a výkonové elektroniky

Komponenten und Halbzeuge

Komponenty a polotovary

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

produkční technologie,
komponenty a polotovary

Wasserstofftransport und -speicherung

•
•

Elektrolyse- und/oder BZ-Stack
elekrolýza a/nebo moduly
palivových článků

Wasserstofferzeugung

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrolyse- und/oder
Brennstoffzellen-Stack
Konditionierung und Überwachung
zugeführter Reaktions- sowie
abgeführter Produktmedien
Prozessüberwachung
und -steuerung sowie Sensorik
Kühlsysteme und/oder Wärmetauscher
Medienleitungs- sowie Anschlusssysteme
Druckbehälter
Befüll- und Entladesysteme
Hauptventilblock/Boss-System
Teilsystem für andere Tanktechnologien
Batteriesysteme
Teilsysteme zur Schaffung eines
mechanischen Aufbaus
Systeme und Komponenten zur Integration,
Befestigung und Fixierung in der Anwendung
Elektrische und Leistungselektronische Teilsysteme

Membranen und Folien
Elektrolyt- und Katalysatormaterialien
Gasdiffusionslagen
Blech- und Plattenbauteile
Metallguss- sowie Spritzgussbauteile
Sensoren, Aktoren und Ventile
Elektronik, Leistungselektronik, Leiterplatten
Verrohrung, Schläuche und Anschlüsse
Sonderkomponenten und Spezialteile
Schrauben, Federn und sonstige
klassische Maschinenelemente
Software

•
•
•
•

membrány a fólie
elektrolytické a katalytické materiály
difúzní vrstvy plynu
komponenty z plechů a desek
kovové odlitky a vstřikované komponenty
senzory, ovladače a ventily
elektronika, výkonová elektronika, desky
s plošnými spoji
potrubí, hadice a přípojky
speciální komponenty a díly
šrouby, pružiny a další klasické strojní prvky
software

Technologien A bis Z

Technologie od A do Z

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Additive Fertigung
Beschichtungstechnologien
Dichtungstechnik
Federtechnik | Filtertechnik | Fügetechnik
Informations- und Kommunikationstechnik Kunststoffver- und bearbeitung
Mess- und Sensortechnik
Polychemie
Schweißtechnologien
Textiltechnik
Umformtechnik
Vliestechnologien
Zahnrad- und Getriebetechnik

aditivní výroba
povlakovací technologie
těsnící technika
technické pružiny| filtry | spojovací materiál
Informační a komunikační technologie
zpracování a obrábění plastů
měřicí a senzorová technika
polychemie
svařovací technologie
textilní technika
technika tváření
netkané technologie
technologie převodovek a převodů
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Aus der Grafik geht hervor, dass die Wasserstoffwertschöpfungskette auf einem breiten Fundament von Zulieferern aus vielen Bereichen und Branchen steht. Die
Zulieferer und Hersteller von Komponenten und Teilsystemen müssen sich dabei nicht gänzlich auf die Wasserstofftechnologie fokussieren, sondern können weiterhin
auch für konventionelle Anwendungen produzieren.

Schéma ukazuje, že vodíkový hodnotový řetězec vychází
ze široké základny dodavatelů z různých odvětví a průmyslových oborů. Dodavatelé a výrobci součástí a subsystémů
se nemusejí zaměřovat výhradně na vodíkovou technologii,
ale mohou pokračovat i ve výrobě pro konvenční produkty.

Dadurch können Entwicklungsrisiken minimiert werden,
weil ein breites Anwendungsfeld besteht oder erschlossen werden kann. Somit wirkt sich die Wasserstoffwirtschaft nicht nur im Energiebereich förderlich aus, sondern auch in der Breite auf kleine und mittelständische
Unternehmen.

Tím lze minimalizovat rizika ve vývoji, neboť tyto procesy lze
použít pro širokou paletu stávajících i budoucích produktů.
Vodíková ekonomika má proto pozitivní přínosy nejen
pro oblast energetiky, ale také pro pro malé a střední podniky
v různých odvětvích.

Voraussetzung hierfür sind aber deren Aufgeschlossenheit gegenüber der Wasserstofftechnologie und frühzeitige diesbezügliche Investitionen.

Předpokladem je však otevřený přístup k vodíkovým technologiím a včasné investice do tohoto oboru.

(1)
In Anlehnung an: HZwo e. V. – Die sächsische Kompetenzstelle für Brennstoffzellen und grünen Wasserstoff (Hrsg.): „Wertschöpfungspotenziale von Wasserstoff für Sachsen – Potenzialstudie mit Akteurs- und Marktanalyse zu Wasserstofftechnologien und Brennstoffzellen für Sachsen“, 29. April 2021, S. 14,15
(2)
Ebenda: S. 16,17
(3)
Ebenda: S. 16,17 Abbildung 2: Auszug aus der Produktwertschöpfung
mit Bezug zu Wasserstofftechnologien
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AUSLOBUNG UND STAND

S cílem podpořit průmysl a společnost v rámci přechodu
na vodík jakožto nový nosič energie vyhlásila spolková
vláda soutěž o umístění „Technologického a inovačního
centra vodíkových technologií pro mobilní aplikace“.

Am 2. September 2021 verkündete Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Entscheidung. Vier Standorte haben den Zuschlag für den Aufbau des Wasserstofftechnologiezentrums erhalten:

Dne 2. září 2021 oznámil spolkový ministr dopravy
Andreas Scheuer výsledek soutěže. Celkem byly vybrány
tyto čtyři lokality, ve kterých vzniknou vodíková technologická centra:

Office
Office
Workshop
Workshop

Lab
Lab

Academy
Academy

Fahrzeuglabor
laboratoř vozidel
Tankstelle
čerpací stanice

HIC má napomoci malým a středním podnikům, dodavatelům
automobilového průmyslu a průmyslovým podnikům s vývojem nových standardů, s testováním produktů pro pohony
na palivové články a s jejich etablováním na mezinárodních
trzích.

FAKTEN UND ZAHLEN

FAKTA A ČÍSLA

Zřízení takového centra je financováno ze spolkového
rozpočtu částkou ve výši 290 milionů eur.

•

•

V případě HIC Chemnitz tak nyní nastává fáze konkretizace způsobu fungování centra a realizace potřebných
právních kroků. Předpokládá se, že první budovy areálu
nového saského vodíkového technologického centra budou v Chemnitz otevřeny již v roce 2024.

•

Chemnitz

•

Duisburg

•

Duisburg

•

Norddeutschland (Hamburg, Bremen/Bremer-

•

Severní Německo (Hamburg, Bremen/Bremer-

haven, Stade)

haven, Stade)
•

Für das HIC in Chemnitz stehen nun zunächst die Konkretisierung des Betreibermodells und die anschließende Gründung der Trägerschaft im Fokus. In Chemnitz
wird bereits im Jahr 2024 mit der Einweihung der ersten
Gebäude auf dem Gelände des neuen Wasserstofftechnologiezentrums in Sachsen gerechnet.

Mezi ně patří technické univerzity v Chemnitz a v Drážďanech,
Fraunhoferovy výzkumné ústavy IWU a ENAS sídlící v technologickém kampusu v Chemnitz, dále pak automobilové firmy jako BMW v Lipsku nebo Vitesco Technologie a mnoho
dalších partnerů.

Das HIC soll sowohl klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Automobilzulieferern als auch Industrieunternehmen dazu dienen, neue Standards zu entwickeln,
Produkte für Brennstoffzellenantriebe zu testen und auf
dem internationalen Markt zu etablieren.

•

Gesamtbudget von 290 Millionen Euro.

Darunter sind die Technischen Universitäten Chemnitz
und Dresden, die Fraunhofer-Institute für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU und für Elektrische Nanosysteme ENAS am Technologie-Campus Chemnitz sowie BMW Leipzig, Vitesco Technologie und viele weitere
Industriepartner.

MOST MEZI VÝZKUMEM A
HODNOTOVÝM ŘETĚZCEM

Chemnitz

Der Bund fördert den Aufbau des Zentrums mit einem

V rámci HIC se sešlo více než 25 partnerů z průmyslu,
špičkového výzkumu, politiky, zájmových svazů a vzdělávání.
Tuto silnou alianci koordinuje saský inovačního klastr „HZwo
– Antrieb für Sachsen“.

BRÜCKE ZWISCHEN FORSCHUNG
UND WERTSCHÖPFUNG

•

Pfeffenhausen

Im Rahmen des HIC haben sich über 25 Partnern aus Wirtschaft, Spitzenforschung, Politik, Verbänden und Ausbildung in einem starken Bündnis unter der Koordination
des sächsischen Innovationsclusters „HZwo – Antrieb
für Sachsen“ zusammengefunden.

VYSOUTĚŽENÍ A LOKALIZACE

Um Industrie und Gesellschaft bei der Umstellung auf
den neuen Energieträger Wasserstoff zu unterstützen,
hatte die Bundesregierung einen Standortwettbewerb für
ein „Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie für Mobilitätsanwendungen“ ausgerufen.

•

SILNÍ PARTNEŘI

Pfeffenhausen

Ansprechpartner:

Kontakt:

HZwo e.V. – Antrieb für Sachsen
hzwo.eu/

HZwo e.V. – Antrieb für Sachsen
hzwo.eu/

37.000 m2 auf dem Technologie-Campus in Chemnitz in
Nachbarschaft zu TU Chemnitz, Fraunhofer IWU/ENAS
ca. 600 ha erschlossene Industriefläche in der Umgebung
stehen für Unternehmensansiedlungen bereit
5 Fahrzeug- und Motorenwerke von VW, BMW und Porsche
sowie rund 780 Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister im
Umfeld für den Automobilbau in Sachsen
direkte Anbindung an die universitäre, städtische und
fernlogistische Infrastruktur
bestehende Wasserstoffinfrastruktur, Fahrzeug- und Brennstoffzellenlabore können sofort genutzt werden
grüne Wasserstoffversorgung ist bereits konzipiert
Nähe zu Teststrecken für Straßen- und Schienenfahrzeuge

•

•
•
•
•

(1)

https://hzwo.eu/projekte/hic/ [abgerufen am 12.05.2022]
sowie https://hzwo.eu/pressemitteilung-hic/ und https://hzwo.eu/
pressemitteilung-chemnitz-wird-nationales-wasserstofftechnologiezentrum/

37 000 m2 v technologickém kampusu v Chemnitz v blízkosti TU Chemnitz,
Fraunhofer IWU/ENAS
cca 600 ha zasíťovaných průmyslových ploch v okolí je k dispozici pro
usídlování firem
5 závodů na výrobu vozidel a motorů (VW, BMW a Porsche) a přibližně
780 dodavatelů, subdodavatelů a poskytovatelů dalších služeb pro
automobilový průmysl v Sasku
přímé napojení na univerzitní, městskou a dálkovou logistickou
infrastrukturu
stávající vodíková infrastruktura, laboratoře pro vozidla a palivové články,
které lze okamžitě využívat
zásobování zeleným vodíkem se již připravuje
blízkost zkušebních tratí pro silniční a železniční vozidla

•
•

•
•
•
•

(1)

https://hzwo.eu/projekte/hic/ [staženo dne 12.05.2022]
a https://hzwo.eu/pressemitteilung-hic/
a https://hzwo.eu/pressemitteilung-chemnitz-wird-nationaleswasserstofftechnologiezentrum/

Konzeptbild 1 – Quellenangabe: ©HZwo
Vizualizace konceptu 1 – zdroj dat: ©HZwo
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STARKE PARTNER

Ludwig Bölkow – Ingenieur,
Visionär und Wasserstoffpionier

Ludwig Bölkow – inženýr,
vizionář a průkopník v oblasti vodíku

Nach dem Umzug in die Nähe von München gründete
Ludwig Bölkow in den 60er-Jahren die Bölkow GmbH, die
dann 1968 mit der Messerschmitt AG und 1969 mit der
Hamburger Flugzeugbau GmbH letztendlich zur Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) fusionierte. In dem
Konzern war er bis zu seinem Ruhestand 1977 Mitglied
der Geschäftsleitung.
Während seiner beruflichen Laufbahn entwickelte er zahlreiche innovative Lösungen u. a. für die Luft- und Raumfahrt, wie den legendären Hubschrauber Bölkow Bo 105.
Zahlreiche Patente in ganz unterschiedlichen Disziplinen
belegen seinen Erfindergeist.
Dabei sah er stets über die rein technologische Lösung hinaus. Die Energiepreiskrisen der 1970er-Jahre prägten ihn
wie auch Gedanken an die Endlichkeit der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas. Die Arbeiten des Club of Rome
wie auch die beginnende Diskussion über zukünftig wahrscheinliche, menschengemachte Klimaveränderungen
und die Risiken der Atomenergie beschäftigten ihn.

In der Folge war er zunehmend davon überzeugt, dass ein
weitgehender Umstieg auf erneuerbare Energien unvermeidbar sein würde und damit ein radikaler Umbau unserer bisherigen Energieversorgungsstrukturen hin zu einem
vor allem strombasierten System. Als den dabei notwendigen Speicher sah er frühzeitig – schon vor über 40 Jahren
– Wasserstoff als besonders aussichtsreich an.
In der von ihm im Jahr 1983 gegründeten Ludwig-Bölkow-Stiftung initiierte und begleitete er bis ins hohe Alter Forschungen und Entwicklungsarbeiten u. a. für eine
langfristig nachhaltige Energieversorgung.
Dr. Ludwig Bölkow starb 2003 mit 91 Jahren in Grünwald
bei München.

Dr. Ludwig Bölkow se narodil 30. června 1912 ve Schwerinu.
Po škole a studiích začal v roce 1939 pracovat v leteckém
průmyslu u společnosti Messerschmitt AG v Augsburgu.
Po roce 1945 založil vlastní inženýrskou kancelář nedaleko
Stuttgartu. Po přestěhování do okolí Mnichova založil Ludwig Bölkow v 60. letech 20. století společnost Bölkow GmbH,
která se v roce 1968 spojila se společností Messerschmitt
AG a nakonec v roce 1969 se společností Hamburger Flugzeugbau GmbH a vznikla společnost MesserschmittBölkow-Blohm GmbH (MBB). Ve skupině působil jako člen
vedení až do svého odchodu do důchodu v roce 1977.
Během své kariéry vyvinul řadu inovativních řešení pro
letecký průmysl, například legendární vrtulník Bölkow Bo
105. O jeho vynálezeckém duchu svědčí řada patentů v
nejrůznějších oborech.

© Bölkow Stiftung

© RODEORATIO + ISABELLE PIPLIES

Dr. Ludwig Bölkow wurde am 30. Juni 1912 in Schwerin
geboren. Nach Schule und Studium begann seine Karriere 1939 in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit der
Beschäftigung bei der Messerschmitt AG in Augsburg.
Nach 1945 gründete er sein eigenes Ingenieurbüro in der
Nähe von Stuttgart.

Vždy hledal jiná než čistě technologická řešení. Ovlivnila ho krize cen energií v 70. letech 20. století, stejně
jako úvahy o vyčerpatelnosti fosilních paliv, jako je uhlí,
ropa a zemní plyn. Zabýval se prací Římského klubu a
začínající diskusí o pravděpodobné budoucí změně klimatu způsobené člověkem a o rizicích jaderné energie.

V důsledku toho byl stále více přesvědčen, že je nevyhnutelný rozsáhlý přechod na obnovitelné zdroje energie a
s ním i radikální přeměna dosavadních struktur zásobování energií na systém založený především na elektřině.
Již v rané fázi - před více než 40 lety - považoval vodík za
obzvláště slibné médium pro skladování.
V Nadaci Ludwiga Bölkowa, kterou založil v roce 1983, inicioval a až do vysokého věku se podílel na výzkumných a
vývojových aktivitách, mimo jiné pro dlouhodobě udržitelné zásobování energií.
Dr. Ludwig Bölkow zemřel v roce 2003 ve věku 91
let v Grünwaldu u Mnichova.

