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ÚVOD 

Jedním z nejzávažnějších současných světových problémů je především zajištění 

energetické bezpečnosti a zmírnění globálních klimatických změn. Energetická otázka se stala 

aktuální především s nadcházející ropnou krizí. Řada ropných nalezišť se nachází v politicky 

nestabilních oblastech a představují tak bezpečnostní riziko. Vlivem snižujících se světových 

zásob ropy a současným zvyšováním spotřeby, především vlivem silného hospodářského 

růstu Indie a Číny, zároveň dochází k postupnému narůstání cen této komodity. Dle prognóz 

má být dosaženo maxima ropné těžby v letech 2015 až 2030. Pochopitelnou snahou 

světových vlád je tedy oprostit se od závislosti na těchto energetických zdrojích a vytvořit 

systém, jenž by zajišťoval přiměřenou samostatnost. Používáním fosilních paliv a to 

především v dopravě, má navíc značný negativní vliv na životní prostředí. Důvodem je 

především tvorba skleníkových a toxických plynů, přispívajících ke globální změně klimatu. 

[1, 2] 

Významným zájmem je tedy nalézt ekologický a udržitelný zdroj energie. Již dlouhou 

řadu let je směřována pozornost na využití vodíku. Vodík obsahuje na jednotku hmotnosti 

vysokou hustotu energie a jeho zásoby jsou téměř nevyčerpatelné. Spalováním vodíku 

nevznikají žádné toxické zplodiny, ale pouze vodní pára. Je však nutno zmínit, že vodík nelze 

chápat jako klasické palivo, ale nosič nebo vektor energie. Je tudíž pouze tak ekologický, jak 

ekologická je jeho výroba. Mezi další značnou výhodu vodíku patří možnost uchování 

energie, kterou lze následně snadno přepravovat a skladovat. Vodík lze využít pro širokou 

škálu aplikací. Jako příklad lze uvést oblast dopravy a využití vodíku jako paliva nebo 

elektricky poháněných vozidel za využití palivových článků. Palivové články mohou sehrát 

důležitou roli také v energetice. Mohou sloužit jako stacionární zdroje elektrické energie nebo 

záložní zdroje pro účely jaderných elektráren, nemocnic, bank apod. Variantou je také využití 

palivových článků při kombinované výrobě tepelné a elektrické energie pro rodinné a obytné 

domy, za pomocí kogeneračních jednotek. Nicméně, při zavádění využitelných vodíkových 

technologií je stále  nutno překonat značnou spoustu problémů v podobě chybějící ucelené 

infrastruktury, šetrné a efektivní výroby, problémů spojených se skladováním vodíku, 

použitím vhodných a dostupných materiálů apod. 

K efektivnímu a účelnému zavádění vodíkových technologií, musí být vyřešen 

související legislativní rámec. Jedná se především o nutnost řešení bezpečnostní problematiky 

jak po stránce technické, tak z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V České republice však doposud takováto specifická právní úprava chybí a bezpečnost je 
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řešena pouze v obecné rovině formou zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a technických 

předpisů. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti základních částí. V části první jsou uvedeny 

základní fyzikálně chemické vlastnosti a požárně technické charakteristiky vodíku. Zároveň 

jsou rozebrány specifické vlastnosti jenž mají důležitý vliv na bezpečnost vodíkových 

technologií. 

Část druhá je zaměřena na možnosti detekce vodíkového plynu a vodíkového plamene. 

Jsou zde obecně uvedeny základní požadavky a doporučení pro systémy detekce. Kapitola se 

tak částečně vztahuje k doporučením uvedeným v kapitole šesté. 

Třetí a čtvrtá část se zabývá současně používanými způsoby výroby, skladováním, 

přepravou a distribucí vodíku. Zároveň je popsán způsob jeho nynějšího využití v různých 

oblastech průmyslu a způsob uvažovaného využití v budoucnu. 

Část pátá uvádí základní právní a technické předpisy vztahující se k problematice 

bezpečnosti vodíkových technologií v rámci České republiky. Zároveň je ve stručnosti popsán 

současný stav a vývoj vodíkových technologií a souvisejících standardů v rámci Evropské 

unie a světa. 

Část šestá rozebírá  základní rizika spojená s vodíkem a specifikuje v souladu 

s mezinárodními standardy návrh možných obecných doporučení, použitelných při tvorbě 

národních právních a technických předpisů. 

Cílem diplomové práce je tedy specifikace požadavků na bezpečnost technických 

zařízení a bezpečnost práce v souvislosti s vodíkovými technologiemi a návrh odpovídajících 

doporučení v souladu s právními předpisy a standardy Evropské unie. 
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1 CHARAKTERISTIKA VODÍKU 

Vodík je lehký bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, lehce vznětlivý, ve vodě málo 

rozpustný a lehčí než vzduch, se kterým vytváří výbušné koncentrace v širokém 

koncentračním rozmezí .%754 obj  Tento plyn je netoxický, může však při vysokých 

koncentracích způsobit zadušení vlivem vytěsnění kyslíku z atmosféry (převážně 

v uzavřených prostorách). Čistý zkapalněný vodík má mírně modré zabarvení, nízkou hustotu 

a velmi nízkou tepelnou kapacitu. Dle zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích se jedná o látku nebezpečnou. Tento zákon klasifikuje vodík jak o extrémně 

hořlavý (F+). [3, 23] 

Vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky. Výjimku tvoří pouze vzácné 

plyny. Je schopen tvořit zvláštní typ chemické vazby, nazývané vodíková vazba nebo také 

vodíkový můstek, při níž vykazuje afinitu i k dalším atomům, s nimiž není poután klasickou 

chemickou vazbou. [4]. Vodík má nejmenší a nejlehčí molekulu ze všech známých plynů, 

tvořenou dvěma atomy. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin. Molekuly vodíku 

mohou nabývat dvou forem a to orto a para formy. V případě ortovodíku se jedná o molekulu, 

ve které mají oba jeho atomy symetrické spiny. Naopak u paravodíku jsou spiny atomů 

navzájem asymetrické. Paravodík je stabilnější při nižší teplotě a má také nižší entalpický 

obsah. Tudíž při ochlazování dochází k přechodu molekuly ortovodíku na paraformu, přičemž 

se uvolňuje teplo a zvyšuje se celková energetická náročnost zkapalňovacího procesu. 

Procentuální zastoupení paraformy se přitom v objemu zvyšuje z 25 % až na 99 %, [5]. 

Existují tři izotopy vodíku. Jedná se o klasický vodík (nazývaný protium), který je 

tvořen jedním protonem a jedním elektronem. Dalším izotopem je deuterium obsahující 

v jádře jeden proton a jeden neutron. Deuterium je stabilní a nepodléhá radioaktivní přeměně. 

Ve spojení s kyslíkem tvoří deuterium, tzv. těžkou vodu využívanou v jaderném průmyslu 

a energetice. Třetím izotopem vodíku je tritium, jehož jádro je složeno z jednoho protonu 

a dvou neutronů.  Tritium je na rozdíl od deuteria nestabilní a podléhá radioaktivní přeměně 

s poločasem rozpadu 12,4 roku za malého uvolnění β záření. [4] 

Jednotlivé fyzikálně chemické a požárně bezpečnostní charakteristiky jsou uvedeny 

v následující tabulce. 
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Tabulka 1 Fyzikálně chemické vlastnosti a požárně technické charakteristiky vodíku [3, 6, 8, 7] 

Sumární chemický vzorec H2 

Molekulová hmotnost 2,016 g/mol 

Bod tání (při tlaku 101,3 kPa) -259,2 ˚C 

Bod varu (při tlaku 101,3 kPa) -252,7 ˚C 

Kritická teplota -239,2 ˚C 

Kritický tlak 1,29 MPa 

Hustota plynu (při 0 ˚C, 101,3 kPa) 0,08987 kg/m3 

Relativní hustota plynu (vzduch=1) 0,07 

Teplota vznícení cca. 520 ˚C 

Teplotní třída T1 

Třída požáru C 

Dolní mez hořlavosti ve směsi se vzduchem (LFL) 4 % obj. 

Horní mez hořlavosti ve směsi se vzduchem (UFL) 75 % obj. 

Dolní mez výbušnosti ve směsi se vzduchem (LEL) 18,3 % obj. 

Horní mez výbušnosti ve směsi se vzduchem (UEL) 59 % obj. 

Skupina výbušnosti IIC 

Klasifikační kód dle ADR a RID (plynný/kapalný vodík) 1F/3F 

MESG (mezní experimentální bezpečnostní spára) 0,28 mm 

Maximální výbuchový tlak  6,8 MPa 

Kubická konstanta (KG) 55,0 MPa.m.s-1 

Rozpustnost ve vodě (při 0 ˚C, 101,3 kPa) 1,9 mg/l 

Výhřevnost 120,4 MJ/kg 
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1.1 Specifické vlastnosti 

Vodík má jako chemická látka mnoho specifických vlastností, s nimiž je při jeho 

použití pro různé aplikace a technologie nutno uvažovat. Vodík byl často v minulosti zdrojem 

obav, které u neodborné veřejnosti mnohdy přetrvávají dodnes. V USA je tento negativní 

postoj ve vnímání vodíku znám jako tzv. „vodíkové stigma“.  Důvodem byla větší či menší 

role tohoto plynu při několika závažných haváriích. Lze zmínit například tragickou nehodu 

vzducholodi Hindenburg v roce 1937, či z poněkud novějších událostí havárii raketoplánu 

Challenger, popřípadě havárii v jaderné elektrárně Černobyl z roku 1986. Pokud se však 

zaměříme na vlastnosti vodíku podrobněji, zjišťujeme, že jeho použití je v některých ohledech 

stejně, ne-li méně nebezpečné než u jiných hořlavých látek používaných jako paliva. Přesto 

existují faktory, jež tuto látku odlišují od jiných a s nimiž je zapotřebí počítat při hodnocení 

rizik dané technologie. Jednotlivé vybrané specifické vlastnosti jsou podrobněji rozvedeny 

v následujícím textu. [2, 4] 

Vodíková křehkost 

U mnoha kovových materiálů a slitin dochází při styku s vodíkem k jevu zvanému 

vodíková koroze či vodíková křehkost (v angličtině pod pojmem „hydrogen embrittlement“). 

Nejvíce jsou na tento fenomén náchylné nízkolegované oceli. Principem vodíkové křehkosti 

je rozrušování kovu jak vlivem elektrolytického vylučování vodíku na jeho povrchu, tak 

účinkem molekulárního vodíku při vyšších teplotách a tlaku. Vodík difunduje do struktury 

kovu a zeslabuje jeho mřížkovou strukturu. Řada kovových materiálů, převážně s kubickou 

krystalickou mřížkou, jsou náchylné k tvorbě vodíkové křehkosti již za normální teploty 

a tlaku. Problém vodíkového křehnutí je provázený převážně se vznikem mechanického 

napětí v kovu a projevuje se nejčastěji v oblastech místního namáhání. [1, 5, 7] 

Při teplotách nad 473 ˚C se projevuje u mnoha nízkolegovaných ocelí fenomén známý 

jako vodíkový útok (v angličtině pod pojmem „hydrogen attack“). Jedná se o trvalé 

znehodnocení ocelové mikrostruktury způsobenou chemickou reakcí vodíku s částmi uhlíku 

obsaženými v oceli za tvorby metanu. Metan ve formě bublinek dekarbonizuje ocel a snižuje 

tak její houževnatost. [1, 7] 

Velká difuzivita plynu 

Díky malým rozměrům molekuly a nízké hustotě vodíkového plynu dochází 

k snadnému a rychlému pronikání vodíku skrz kompaktní materiály, ale také malými póry 

a netěsnostmi. Na volném prostranství dochází k rychlému naředění směsi vodíku se 
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vzduchem, což v případě vytvoření hořlavého či výbušného souboru napomáhá k snížení 

koncentrace pod spodní mez. Vzestup plynu může probíhat až rychlostí 120  sm , [8]. Nelze 

opomenout možnost akumulace vodíku ve vyšších prostorách, např. pod konstrukcí střech, 

přístřešku apod. Je však nutno dbát zvýšené opatrnosti v případě úniku a vypařování 

zkapalněného vodíku. Při odpařování totiž vznikají studené těžké páry, jenž mohou zatékat do 

nižších prostor, akumulovat v nich a vytvořit tak výbušnou a nedýchatelnou atmosféru. 

Záporný Joule-Thompsonův koeficient 

V případě tzv. škrcené expanze plynu (izoentalpická změna tlaku bez výměny tepla 

a práce), dochází v reálném plynu ke změně teploty. Poměr těchto změn vyjadřuje Joule-

Thompsonův koeficient. V případě vodíku je tento poměr při teplotách nad 200 K záporný. 

Při poklesu tlaku tudíž dochází k zahřívání plynu. Vyvíjené teplo je obvykle při normální 

teplotě příliš nízké, aby zapříčinilo vznícení vodíku. Riziko samovznícení však přesto nelze 

zanedbat. [7, 8, 9, 10] 

Zápalnost, vznětlivost a hořlavost 

Vodík je hořlavý v širokém koncentračním rozmezí. V případě vzduchu je spodní mez 

hořlavosti rovná hodnotě .%4 obj  a horní mez hořlavosti hodnotě .%75 obj  Ve směsi 

s kyslíkem dochází ke zvýšení horní meze hořlavosti na hodnotu .%95 obj , spodní mez není 

vlivem dostatku oxidačního prostředku ovlivněna, [11]. Rozsah mezí výbušnosti se pohybuje 

ve směsi se vzduchem v rozsahu 3,18  až .%59 obj , [7, 8]. Vodík vytváří nebezpečné 

výbušné směsi také s fluorem a chlorem, které lze iniciovat již energií slunečního záření. 

Nízká iniciační energie 

K iniciaci hořlavé směsi vodíku se vzduchem postačuje velmi malá energie. Jako 

možný iniciační zdroj může sloužit otevřený plamen, horký povrch, tření, elektrická jiskra, ale 

také statická elektřina, akustická či rázová vlna apod. Minimální iniciační energie (MIE) je 

dle lit. [7, 8] při vytvoření stechiometrické směsi rovna hodnotě mJMIE 017,0 . Tuto 

hodnotu lze považovat za konstantní v koncentračním intervalu 25 až .%35 obj  Hodnota MIE 

je ovlivněna hodnotou počátečního tlaku a teploty. Většina vyskytujících se iniciačních zdrojů 

má však energii větší než 10 mJ, [11]. Pro detonační hoření vodíku je však zapotřebí iniciační 

energie rovnající se 1 kJ, což je již energie potřebná k iniciaci kondenzovaných výbušnin. [7]  
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Extrémně nízký bod varu 

Kapalný vodík má hodnotu bodu varu C7,252 . Při jeho uniku do okolí dochází 

k téměř okamžitému vypařování. Vypařování vodíku přispívá ke značnému nárůstu objemu, 

což vede v uzavřených prostorách také k velkému zvýšení tlaku. Díky nízké teplotě 

vypařování jiné plyny v přítomnosti kapalného vodíku tuhnou a zamrzají, výjimku tvoří 

pouze helium. Nebezpečným důsledkem tohoto jevu je možnost vniknutí  cizího plynu (např. 

vzduchu) do systému s kapalným vodíkem a ucpání rozvodů a ventilu systému vlivem 

zamrznutí a kondenzace. Navíc důsledkem kondenzace může dojít k vytvoření podtlaku, jenž 

vede k sekundárnímu nasávání dalšího množství kontaminantu. 

Díky nízké teplotě kapalného vodíku může docházet také k nebezpečné kondenzaci 

vzduchu na neizolovaných částech systému. Důsledkem je obohacení okolní atmosféry 

kyslíkem a zvýšení hořlavosti i u přítomných nehořlavých materiálů. 

Charakteristika plamene 

Plamen hořícího vodíku má svou specifickou charakteristiku. Na denním i umělém 

osvětlení je díky velmi malému vyzařování ve viditelné části spektra téměř neviditelný 

lidskému oku. Vodíkový plamen je těžce rozpoznatelný pro lidské smysly i díky nízké 

emisivitě tepelného záření. Dochází však k silnému vyzařování v ultrafialové oblasti 

elektromagnetického spektra. Díky nízkému sálání dochází k menšímu ochlazování jádra 

plamene. Teplota plamene při adiabatickém spalování tak dosahuje hodnot až kolem 2130 ˚C, 

[7, 8].  



 

 10 

2 DETEKCE VODÍKU 

Jelikož je vodík bezbarvý plyn bez jakéhokoliv zápachu a tudíž těžko rozpoznatelný 

lidskými smysly, je nutno v aplikacích které jej využívají instalovat vhodný systém detekce. 

Tento systém umožňuje identifikovat případný únik ze zařízení a aktivovat alarm pro 

varování obsluhy. Pro detekcí vodíkového plynu lze použít několik typů senzorů určených 

obecně pro detekci hořlavých plynů a par. Výběr vhodného druhu detektorů a senzoru by měl 

být proveden na základě následujících parametrů: 

 přesnost senzoru, 

 spolehlivost systému, 

 možnost údržby a životnost senzoru, 

 nutnost kalibrace senzoru, 

 měřící rozsah senzoru, 

 doba odezvy (T90), 

 kompatibilita s jinými částmi systému. 

Při návrhu umístění jednotlivých detektorů by vždy měli být brány v úvahu okolní 

a provozní podmínky. Pro instalaci detektorů hořlavých plynů a par se doporučují následující 

lokace pro umístění, [7, 12]: 

 místa možného úniku a rozptylu vodíku (příruby, spoje, kompresory apod.), 

 místa v nichž dochází k častému rozpojovaní (např. na plnících přívodech), 

 místa v nichž je možná akumulace vodíku (např. v nejvyšších bodech prostoru), 

 na nasávacích otvorech vzduchotechniky a odvětrávacího systému, především pokud 

existuje možnost nasátí vodíkového plynu vnitřními nebo venkovními přívody. 

Pro spolehlivý a bezpečný provoz detekčního systému se doporučuje následujíc postup 

návrhu, [9]. 

 Vyhodnotit a provést seznam všech potencionálních zdrojů úniku (ventily, spoje, 

příruby apod.). U zdrojů jenž nejsou zařazeny do seznamu, je nutno provést dostatečné 

ověření a posouzení možnosti úniku. 

 Vyhodnotit očekávaný čas odezvy sytému při detekci úniku. Především v aplikacích, 

kdy výstup ze systému detekce hořlavých plynů a par slouží ke spuštění dalších 

bezpečnostních zařízení. 

 Zajistit vizuální a akustické varování při překročení nastavené prahové hodnoty. 
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 Vybavit obsluhu daného zařízení přenosnými detektory (detektory úniku, expozimetry 

apod.) a instalovat stacionární detektory v aplikacích jenž jsou řízeny automaticky 

nebo dálkově. 

 Provádět pravidelnou údržbu  a kalibraci systému (především senzorů). 

 Určit počet a umístění jednotlivých detektorů na základě vyhodnocení okolních 

a provozních podmínek (vlivu ventilace a větrání, velikosti střežené plochy, tepelné 

bariéry apod.). Měla by být také věnována pozornost pro stanovení způsobu přivedení 

vodíkového plynu k detektoru. 

Při identifikaci úniku systémem detekce je nutno vyvolat poplach pro varování 

přítomného osazenstva (požadavek NV č. 406/2003 Sb.). Optimální doporučená koncentrace 

pro reakci systému by dle lit. [12] neměla přesáhnout 10 % LEL. Běžně se dle lit. [9] však 

používá hodnota 25 % LEL odpovídající koncentraci .%1 obj  vodíku ve směsi se vzduchem. 

Při detekci úniku a vyvolání poplachu by měly být provedeny následující opatření: 

 automatické odstavení nebo vypnutí systému, 

 automatické spuštění nuceného větrání, 

 odstavení elektrických zařízení, 

 případná evakuace z ohrožených prostor. 

Mezi nejčastěji používané senzory pro detekci vodíků v průmyslovém odvětví patří 

elektrochemické, katalytické a tepelně vodivostní. V laboratořích jsou obvykle používány 

senzory polovodičové. Jednotlivé senzory se liší svou citlivostí, selektivitou, životností, 

dobou odezvy apod., [9]. Základní vlastnosti relevantní dle lit. [9] pro výběr jednotlivých 

senzorů jsou uvedeny v Tabulka 2. 

Povinnost monitorování prostor z důvodu identifikace přítomnosti výbušné atmosféry 

vyplývá z nařízením vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu [13]. Provedení detektorů 

hořlavých plynů a par a požadavky na ně jsou uvedeny v nařízení vlády č. 23/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití  

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Z technických norem lze uvést např. ČSN EN 61 779 

„Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů“, ČSN EN 60079-29-1 „Detektory 

plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů, ČSN EN 60079-29-2 „Detektory 

plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku“ apod. 

(viz. příloha 1 a 2). Vývojem standardů pro systémy detekce vodíku se zabývá např. 
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ISO/TC 197 WG 13. V současné době je připravována norma ISO 26142: 2010 „Hydrogen 

detection apparatus“ 

Tabulka 2 Vlastnosti vybraných senzorů [9] 

Typ senzoru Maximální 

měřitelná 

koncentr. H2 

Selektivita 

senzoru 

Přesnost 

senzoru 

Čas 

odezvy 

(T90) 

Čas 

potřebný 

k aktivaci 

Elektrochemický 10 000 ppm CO/vysoká 

selektivita 

10 % ˂ 1 min 0.5 hod. 

Katalytický 100 % LEL Uhlovodíky, 

hořlavé plyny 

a páry / nízká 

selektivita 

10 % ˂ 0.5 min 5 min. 

Tepelně 

vodivostní 

100 % obj. CH, CO2, He, 

Ar, Ne, SF6 / 

vysoká 

selektivita 

0,5 % ˂ 0.5 min 1 min. 

Polovodičový 100 % LEL Nízká 

selektivita 

5 % ˂ 0.5 min 5 min. 

2.1 Detekce vodíkového plamene 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.1, vodíkový plamen má svou specifickou 

charakteristiku. Vodík hoří světle modrým plamenem a je téměř neviditelný za denního 

i umělého osvětlení. Při hoření navíc nevznikají žádné saze. Dochází k slabé emisi tepelného 

záření a silnému vyzařování v ultrafialové oblasti. Zmíněná skutečnost tedy přispívá ke 

vzniku a nepozorovanému šíření požáru. Možností je instalace detekce vodíkového plamene 

jako součásti systému elektrické a požární signalizace (dále jen EPS). K detekci vodíkového 

plamene lze využít různých druhů teplotních hlásičů (bodové nebo lineární). Při modifikaci na 

specifické lokální maxima v infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického 

záření, lze využít také hlásiče vyzařování plamene. 

Výběr vhodného detektoru vodíkového plamene je dle lit. [7] ovlivněn následujícími 

předpoklady: 
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 vzdáleností detektoru od možného místa úniku, 

 plochou, kterou dokáže detektor zabezpečit, 

 odolností vůči planým poplachům (např. slunečnímu svitu, svařování, různým druhům 

odrazů apod.), 

 dobou odezvy (zvláště v aplikacích, v nichž signál z EPS slouží ke spuštění další 

bezpečnostní zařízení), 

 citlivostí na odpovídající spektrum záření. 

Dle lit. [9] je vhodné, aby systém detekce požáru uměl rozpoznat 20cm plamen 

vzniklý hořením vodíku unikajícího otvorem o průměru 1,6 mm, průtokem 5 l/min a to ze 

vzdálenosti minimálně 4,6 m. Nomogram pro stanovení délky plamene při úniku vodíku ze 

zařízení pod tlakem, lze nalézt v příloze 4. 

Z hlediska použitelného spektra elektromagnetického záření, lze pro účely detekce 

požárů využít specifické vlnové délky emitované produkty a meziprodukty vzniklými při 

spalování vodíku. Jedná se především o hydroxylové radikály (OH), které silně vyzařují na 

vlnových délkách 0,306 a 0,282 μm, slaběji pak v intervalu 0,180 až 0,240 μm UV spektra, 

[9]. Několik lokálních maxim se také nachází v blízkém infračerveném spektru v intervalu 

1 až 3 μm, [9]. Vlivem vzniku molekul vody jako produktu spalování, dochází k silnému 

vyzařování v blízkém infračerveném spektru s lokálními maximy 2,7; 1,9 a 1,4 μm, [9]. 

Vhodné vlnové délky, musí být vzhledem k citlivosti daného detektoru vždy voleny 

s ohledem na možný vznik falešných poplachů. Na následujícím obrázku je například 

znázorněno infračervené záření propuštěné atmosférou a emitované vodíkovým plamenem. 

[9] 

 

Obrázek 1 Infračervené záření propuštěné atmosférou a emitované vodíkovým plamenem [9] 
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3 VÝROBA, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA 

Nástup vodíkových technologií sebou přináší nutnost efektivního zvládnutí všech etap 

životního cyklu vodíku. Jedná se především o oblasti výroby, dopravy, skladování, distribuce 

a samotného využití tohoto plynu.  

3.1 Výroba vodíku 

Pro výrobu vodíku je možno využít mnoha metod, z nichž je velká spousta velmi 

dobře technologicky a technicky zvládnutá a s nimiž jsou již dlouholeté zkušenosti. Jednotlivé 

technologické postupy se liší jak svou energetickou náročností, druhem vstupních surovin, tak 

i případným dopadem na životní prostředí (jako je například produkce skleníkových plynů). 

Velkovýroba vodíku byla v dřívějších dobách prováděna z koksárenského plynu, 

vznikajícího karbonizací uhlí nebo z tzv. vodního plynu, redukcí vodní páry na rozžhaveném 

koksu. Od těchto metod se však již pomalu upouští. Při současném snižování zásob 

a zvyšováni cen fosilních paliv, převážně ropy a zemního plynu, se však mohou tyto 

technologie využívající uhlí opět dostat do popředí zájmu. [14] 

V současnosti se pro výrobu nejčastěji používá metody štěpení nižších uhlovodíků 

vodní parou (tzv. parní reforming), za zvýšeného tlaku a teploty. Další využívanými 

metodami jsou parciální oxidace vyšších uhlovodíku a elektrolytický rozklad vody. Se 

zvyšujícím se zatížením životního prostředí a možným rozšířením vodíkových technologií je 

nutno prosazovat také výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. Mezi tyto lze zařadit například 

solární, vodní a větrné elektrárny, které slouží jako primární zdroj k získávání elektrické 

energie pro již zmiňovanou elektrolýzu vody. Perspektivní se jeví i zapojení a využití zdrojů 

elektrické energie v podobě jaderných elektráren. Z těchto lze využít vysoko potencionální 

teplo pro vysokoteplotní rozklad vody nebo termochemické cykly. [15] 

3.1.1 Parní reforming 

Výroba vodíku štěpením nižších uhlovodíků vodní parou neboli parním reformingem, 

je díky svým nízkým provozním a výrobním nákladům a vysoké produkci jeden 

z nejpoužívanějších způsobů. Hojně používanou vstupní surovinou pro tuto technologii je 

zemní plyn, jehož hlavní složku tvoří metan. Alternativou však může být i použití propanu. 

K štěpení je využíváno vysokotlaké přehřáté vodní páry. Z pohledu termodynamiky se jedná  

o endotermní proces, do něhož je teplo dodáváno pomocí spalování směsi zemního plynu. 

V moderních technologiích je pro dočišťování vodíku z parního reformingu používáno 
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zařízení PSA (Pressure Swing Adsorption), díky němuž je možno k dosažení šetrnějšího 

využití vstupní suroviny spalovat směs zemního plynu obohacenou o odplyny z čistícího 

procesu. 

Zemní plyn jako vstupní surovina v sobě často obsahuje síru ve formě sulfanu (H2S), 

který představuje katalytický jed v pozdějším procesu reformování. Proto je nutné primárně 

provést odsíření zemního plynu (desulfurizace) v adsorbéru síry naplněného ZnO 

katalyzátorem. Takto odsířený zemní plyn se směšuje s přehřátou vodní parou, poté je směs 

ohřáta výměníky tepla na požadovanou teplotu a vedená do parního reformeru. Reformér je  

tvořen obvykle uzavřenou trubkovou pecí s NiO katalyzátorem. Trubkami protéká přes 

katalyzátor směs ohřátého zemního plynu a vodní páry, nepřímo ohřívané spalováním 

zemního plynu, či případně směsí zemního plynu a odplynu ze zařízení PSA. V parním 

reformeru probíhají tyto hlavní reakce, [3, 14, 15]: 

molKJHHCOOHCH /2063 224      (1) 

molKJHHCOOHCO /41222      (2) 

molKJHHCOCOCH /24722 224      (3) 

Chemická reakce probíhá při teplotě cca. 850 ˚C. Výstupem je rovnovážná směs 

vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, vodní páry a nezreagovaného metanu. 

Schéma parního reformingu je znázorněno na Obrázek 2. 

Směs plynu je dále chlazena za současného využití odpadního tepla určeného k ohřevu 

vodní páry a zkondenzovaná vodní pára je odloučena v separátoru. Následuje středně nebo 

vysokoteplotní konverze  kysličníku uhelnatého pomocí reakce s nezreagovanou vodní parou 

za použiti katalyzátoru tvořeného oxidy mědi a chromu. Reakce je slabě exotermní. 

Dle následující rovnice vzniká vodík a oxid uhličitý. 

molKJHHCOOHCO /41222      (4) 

Na jednotku parního reformingu v moderních provozech technologicky navazuje již 

zmiňované zařízení PSA, sloužící k oddělení zbytku syntézního plynu od vodíku. Zařízení 

PSA využívá a metody adsorpce na uhlíkových a zeolitických molekulových sítech za 

proměnlivého tlaku. Jedná se o cyklický proces adsorpce a regenerace proplachem pomocí 

vodíku za sníženého tlaku. [3, 6] 
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Obrázek 2 Schéma parního reformingu [6] 

Jak v případě zařízení parního reformingu tak jednotky PSA se jedná zpravidla 

o otevřené technologické zařízení bez trvalé obsluhy. Celý proces výroby je řízen z velínu 

a v blízkosti zařízení se mohou vyskytnou osoby pouze za účelem pochůzky, kontroly, 

údržby, či případně oprav. [3] 

3.1.2 Parciální oxidace 

Vstupní surovinou pro výrobu vodíku parciální oxidací jsou především těžké 

uhlovodíkové frakce (např. těžký olej). Tyto jsou tvořeny zbytky z předešlého rafinerského 

zpracování ropy atmosférickou nebo vakuovou destilací. Výsledným produktem první fáze 

výroby, tvořenou reakcí suroviny s kyslíkem k němuž je jako moderátor přidáváno malé 

množství vodní páry, je syntézní plyn. Hlavní složkou syntézního plynu jsou vodík, oxid 

uhelnatý a oxid uhličitý. Kromě hlavních složek jsou na výstupu z reaktoru ve směsi přítomny 

také látky jako metan, sirovodík, karbonysulfid,  uhlík, dusík a argon. Tyto látky je nutno 

ze směsi odstranit. Po vyčištění je syntézní plyn veden do reaktoru, v němž dochází ke 

konverzi oxidu uhelnatého na vodík a oxid uhličitý. Samotné dočištění plynu je možno 

provést v zařízení PSA (viz. textnahoře výše). 

Samotný proces parciální oxidace uhlovodíků je obvykle kontinuální, termický 

a nekatalytický. Jedná se silně exotermickou reakci s teplotou okolo 1200 až 1400 ˚C při tlaku 

3,5 až 3,6 MPa. Provádí se v reaktoru konstruovaném jako tlaková nádoba s keramickou 

vyzdívkou. [6, 15] 
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3.1.3 Elektrolýza vody 

 Elektrolytický rozklad vody představuje jednu z nejstarších, ale finančně také 

nejnáročnějších metod výroby vodíku. Výjimku tvoří pouze využití elektrolýzy v oblastech 

s levnými zdroji elektrické energie, kterými mohou být solární, vodní, větrné nebo 

geotermální elektrárny (jako je tomu např. na Islandu). Dle lit. [6] k výrobě 1 m3 vodíku je 

prakticky zapotřebí 4,5-5 kWh elektrické energie. Elektrolýzy se využívá také všude tam, kde 

je potřeba velmi čistého vodíku nebo kyslíku. 

Samotná elektrolýza je prováděna stejnosměrným proudem v elektrolyzérech, jejichž 

výrobní kapacita se pohybuje od několika litrů až po stovky metrů krychlových vodíku za 

hodinu, [6]. Principiálně jde o elektrochemický oxidačně redukční děj, při kterém se pomocí 

dodané elektrické energie voda elektrolyticky rozkládá na vodík a kyslík. V procesu 

elektrolýzy se vodík vylučuje na katodě, která je v komerčních elektrolyzérech nejčastěji 

provedena z oceli, dle následující rovnice, [16]: 

 gHeH 222            (5) 

Na anodě, která je obvykle provedena z niklu nebo je poniklována, se vylučuje 

ekvivalentní množství kyslíku dle rovnice, [16]: 

   gOeHlOH 22 5,022          (6) 

Sumární rovnici lze poté zapsat ve tvaru: 

   gOeHlOH 22 5,022          (7) 

Aby se zabránilo smíšení plynů vyvíjených na obou elektrodách, je katodový 

a anodový prostor oddělen vhodnou membránou, [6, 16]. 

Jelikož je voda málo vodivá, používá se vodních roztoků elektrolytů. Nejčastěji 

se jedná o roztok kyseliny sírové, hydroxidu draselného nebo hydroxidu sodného. Možností je 

také např. využití elektrolyzérů s tuhou PEM (Proton Exchange Membrane) membránou, 

umožňující přímý převod proudu prostřednictvím protonů H .  Velkou výhodou uvedeného 

typu elektrolyzéru s PEM membránou je skutečnost, že při elektrolýze se nepoužívá elektrolyt 

s obsahem např. hydroxidu draselného, ale čistá voda, [16]. Schéma tohoto elektrolyzéru je 

znázorněno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 3 Schéma elektrolyzéru s tuhou PEM membránou [16] 

Podle lit. [16] z hodnoty změny standardní molové entalpie 10
298 286030  molJH  

vyplývá, že se v případě elektrolytického rozkladu vody jedná o endotermickou reakci. Se 

zvyšující se teplotou se stává práce elektrolyzéru ekonomičtější. Ze změny standardní 

Gibbsovi energie 10
298 237376  molJG  lze podle lit. [16] vypočítat reverzibilní napětí dle 

rovnice: 

V
Fn

G
U rev 23,1

12,192969
2373760

298 



        (8) 

Kde: 

n  je počet vyměněných nábojů 

F  je Faradayova konstanta rovnající se hodnotě 156,96484 molC  

Při tomto napětí je výtěžek elektrolytické reakce nulový, proto je nutné z důvodu 

průtoku přiměřeného množství proudu zvýšit napětí na článku. 

Další důležitou hodnotou napětí pro průběh elektrolýzy je hodnota napětí 

termoneutrálního. Pro hodnotě termoneutrálního napětí, při kterém elektrolyzér pracuje 

autotermně, se celková energie dodávaná ve formě elektrického proudu využije na udržení 

izotermického průběhu elektrolýzy při standardních podmínkách (298 K, 101325 kPa) podle 

rovnice, [16]: 

V
Fn

H
U tn 48,1

56,964842
2860300

298 






       (9) 
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Pokud elektrolyzér pracuje při teplotě 298 K při napětí v intervalu 1,23 až 1,48 V. 

odebírá z okolí teplo. Naopak při vyšším napětí okolo 1,48 V teplo do okolí odevzdává 

a elektrolyzér, nebo případně elektrolyt je nutné chladit. [16] 

3.2 Skladování vodíku 

Skladování vodíku je prozatím jednou z nejproblematičtějších oblastí vodíkového 

životního cyklu. Nalézt efektivní, bezpečný, finančně a ekonomický účinný způsob 

uskladnění je z hlediska nástupu vodíkového hospodářství a souvisejících technologií 

klíčovým prvkem. Jedná se převážně použití v oblasti dopravy a mobilních technologií. 

Problémy vyvolává malá velikost vodíkové molekuly, druhý nejnižší bod varu s hodnotou 

C7,252 , vysoká reaktivita vodíku a jeho působení na kovové materiály způsobující 

vodíkovou korozi a křehkost. [2] 

Samotné způsoby skladování lze dle lit. [2] rozdělit podle stupně výzkumu a vývoje na 

konvenční a alternativní. Mezi konvenční způsoby patří především tlakové nádoby pro plynný 

vodík a kryogenní nádoby pro vodík zkapalněný. Alternativním způsobem jsou možnosti 

uskladnění vodíku v hydridech, nanostrukturách uhlíku, na aktivním uhlí, skleněných 

mikrokuličkách a v chemicky vázaných sloučeninách (např. metanol, metan, amoniak) apod. 

K účelu skladování je možno využít také vytěžených ložisek plynu nebo solných slojí 

při pracovním tlaku cca. 11 MPa. S tímto způsobem skladování plynů jsou dlouhodobé 

zkušenosti například ve Francii, Anglii, USA apod. V úvahu přichází také skladování 

v samotných dálkových rozvodech plynu, v nichž se dostatečné akumulace vodíku může 

dosáhnout zvyšováním tlaku v potrubí. Tento způsob je však ekonomický pouze při 

vzdálenostech nad 150 km. [5] 

Možností je skladování vodíku v tzv. „slush“ fázi při teplotách kolem C259 . Slush 

fáze se využívá především při využití vodíku jako leteckého paliva. Vzhledem 

k ekonomickému hledisku však nenašla tato forma skladování širšího uplatnění. [4] 

3.2.1 Skladování v plynném skupenství 

Ke skladování a přepravě plynného vodíku se používají ocelové bezešvé tlakové 

nádoby vyrobené z nízkouhlíkaté nebo legované oceli. V mobilních aplikacích se většinou 

využívá kompozitních tlakových nádob, s vnitřním povrchem opatřených zpravidla tenkou 

vrstvou kovu případně speciálního polymeru, pro zamezení úniku plynu strukturou 

kompozitu, [2]. Tlakové láhve se vyrábějí z legované chrom-molybdenové oceli o vodním 
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objemu 50 litrů, hmotností kolem 61 kg a plnícím tlaku 200 bar. K použití se vyrábějí 

i tlakové láhve o objemu 10 a 2 litry, převážně určené pro čistější druhy vodíku. Pro činnosti 

s vyšší spotřebou vodíku se tento plyn dodává ve svazcích dvanácti kusů tlakových lahví. [6] 

Velkokapacitní skladování plynného vodíku je realizováno pomocí horizontálních 

nebo vertikálních tlakových zásobníků v podobě standardizovaných válcových tlakových 

nádob o pracovním tlaku 50 bar (viz. Obrázek 6). Vyráběný vodní objem těchto zásobníku je 

obvykle 25, 50 a 95 m3. Uskladnění je možno provést také pomocí bateriových vozů. 

 

Obrázek 4 Příklad horizontálních velkokapacitních tlakových zásobníků a bateriového vozu [6] 

3.2.2 Skladování v kapalném skupenství 

Uskladnění kapalného vodíku je vzhledem na požadavky použitých materiálů, čistotu 

plynu a nákladů spojených s procesem zkapalnění jak energeticky, tak finančně velice 

náročné. Celkově se odhaduje přibližně 30 % úbytku energetického potenciálu vodíku vlivem 

nutného zchlazování a komprese. Problémem je zmiňovaná nízká teplota varu s hodnotou 

C7,252 . Procesem zkapalňování se však zvětšuje energetický obsah na jednotku objemu. 

Další důležitým faktorem, který ovlivňuje energetickou náročnost při zkapalňování, je 

přechod vodíku z ortoformy na paraformu (viz. kapitola 1.1). Při skladování tekutého vodíku 

dochází také k nemalým ztrátám vlivem odpařování, které představují až 3 % z celkového 

objemu vodíku za den. [5, 17] 

Samotné zkapalňování je obvykle prováděno pomocí Claudova procesu., jenž spočívá 

ve stlačení vodíku a odvedení kompresního tepla, předchlazení kapalným dusíkem, expanzí 

v expanzní turbíně a konečnou expanzí na Joule-Thomsonově ventilu, čímž dojde k ochlazení 

až ke zkapalnění.  
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V případě zkapalněného vodíku je nutno dbát pozornosti na dostatečnou čistotu 

skladovaného plynu. Důvodem je skutečnost, že v jeho přítomnosti všechny ostatní plyny 

zkapalňují nebo zamrzají. Výjimku tvoří pouze hélium. Zvláště nebezpečný je obsah kyslíku, 

který nesmí dle lit. [5] převýšit hodnotu 1 mg/kg, neboť již v tomto množství hrozí nebezpečí 

exploze. 

Skladování je realizováno nejčastěji v kryogenních zásobnících, jejichž objem se 

pohybuje od 6 500 až po 62 000 litrů a umožňují skladovat 5 000 až 47 000 m3 vodíku. [6]. 

Možností je také skladování ve vysokotlakých nádržích vybavených tepelnou izolací nebo 

Dewarových nádobách s dvojitou stěnou a vakuovým meziprostorem. Výhodou kryogenního 

skladování je nižší energetická náročnost kryogenního procesu, protože se pracuje s vyššími 

teplotami než při běžném skladování kapalného vodíku. Vyšší požadavky jsou však kladeny 

na materiál z pohledu odolnosti na vodíkové křehnutí. [5, 18] 

3.2.3 Ostatní možnosti skladování 

Kromě již dnes hojně užívaných konvenčních způsobů skladování vodíku, se do 

popředí zájmu dostávají způsoby alternativní. Důvodem je především zajištění větší efektivity 

a bezpečnosti, převážně vzhledem k možnému využití vodíku pro mobilní aplikace (např. 

v automobilovém průmyslu). Již několik desítek let se výzkum zaměřuje na využití hydridů. 

Jedná se o chemické sloučeniny vodíku s jinými materiály. Počítá se s jejich využitím 

především pro malospotřebitele jako jsou laboratoře, nádrže osobních automobilů, letadel, 

lodí, ponorek apod. Dle lit. [18] lze hydridy rozdělit následovně: 

 Metalhydridy – materiály na bázi kovů např. hořčíku (MgH2) 

 Komplexní hydridy –využívá se především sodík, lithium a berílium (např. LiBH4) 

 Intermetalické hydridy – např. LaNi5, FeTi 

 Chemické hydridy – např. metanol (CH3OH) 

Sloučenin tvořících hydridy je mnoho. Liší se především svými vlastnosti a využitím. 

Značnou výhodou, převážně hydridů kovů, je větší hustota uložení a zajištění lepší 

bezpečnosti oproti klasickému způsobu skladování plynného nebo kapalného vodíku. Při 

jejich provozu není nutné mít odborné technické vzdělání nebo výcvik. Problémem však 

zůstává zajištění bezpečnosti při uvolnění vodíku z hydridu a jeho následném využití. Vždy je 

proto vhodné znát související rizika této látky a základní principy pro zajištění bezpečnosti. 

Nevýhodu hydridů kovů je větší cena používaných materiálů, větší hmotnost a výrazně 

větší rozměry skladovací nádrže. Plnění hydridů je vázáno na exotermní reakci za vysokého 
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tlaku s nutností chlazení. Naopak k uvolnění (desorpci) vodíku z hydridu je teplo nutno dodat. 

Nejdůležitější vlastnosti hydridů kovů pro efektivní využití, lze pro účel skladování shrnout 

následovně, [5]: 

 nízká rozkladná teplota, 

 přijatelný rozkladný tlak při teplotě rozkladu, 

 velké množství vázaného a uvolňovaného vodíku na hmotnostní nebo objemovou 

jednotku kovu nebo jeho slitiny, 

 nízká pořizovací cena základního materiálu a jeho dostupnost, stejně tak jako provozní 

náklady při jeho použití (životnost, návratnost a stálost adsorpční schopnosti s časem). 

Další možností uskladnění je využití vysokoporézního grafitu nebo nanostruktur 

v podobě nanotrubiček uhlíku. Výhodou je mnohonásobně vyšší pevnost při nízké hmotnosti, 

oproti skladování v ocelových lahvích. Tento způsob skladování je nadále předmětem mnoha 

výzkumů. Ukázka uhlíkové nanotrubičky s vázaným vodíkem je zobrazená na následujícím 

obrázku. [2, 18] 

      

Obrázek 5 Ukázka uskladnění vodíku na uhlíkových nanotrubikčách [2, 18] 

Posledním zde uvedeným způsobem uskladnění je možnost vázaní vodíku 

v chemických sloučeninách. Těmito mohou být například metanol, metan či amoniak, které 

lze snadno zkapalňovat při větší hustotě vodíku ve sloučenině, než je tomu u samotného 

vodíku zkapalněného.  Pro koncové aplikace je však potřeba zařadit mezi nádrž a případný 

palivový článek ještě reformér paliva. [2, 17, 18] 

3.3 Transport a distribuce vodíku 

Téměř většina vodíku je využívána a spotřebována v místě své výroby. Dle lit. [14] 

tvoří až 70 % vodíku meziprodukt pro výrobu amoniaku. Kolem 25 % je vyráběno 

v petrochemických závodech pro účely hydrogenace a rafinace. Zbylá část z celkového 

množství vodíku je v plynné nebo zkapalněné podobě transportována externím odběratelům. 
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Přeprava vodíku je však vzhledem k nutnosti procesu komprese či zkapalnění, požadavkům 

na použité materiály a zajištění bezpečnost značně nákladná. 

3.3.1 Dálkové plynovody a potrubní rozvody 

Jednou z možností je transport pomocí dálkových plynovodů, převážně v oblastech 

s větší kumulací výrobců a spotřebitelů. Ve světě existují již rozsáhlé sítě o celkové délce 

kolem 1000 km. Nejrozsáhlejší se nachází v Německu s délkou kolem 200 km, další je 

umístěna v USA Texasu o délce 96 km. Kratší dálkové plynovody jsou realizovány 

ve Francii, Velké Británii apod. Provozní tlaky se pohybují kolem 2,5 MPa a samotné potrubí 

je realizováno převážně jako nadzemní. Při vyšších pracovních tlacích dochází k většímu 

úniku vlivem netěsností na potrubních spojích, penetračnímu úniku (daný vlastnostmi vodíku 

a použitého materiálu) a velké difuzivity vodíku. Zároveň hrozí větší nebezpečí vzniku 

vodíkového křehnutí materiálu. Z tohoto důvodu jsou kladeny zvýšené požadavky na těsnost 

přírub, spojů, instalovaných měřidel a vlastnosti použitých materiálů. V případě tekutého 

vodíku je potřeba vybavit potrubí vhodnou izolací a zamezit také jeho přímému kontaktu 

s okolním vzduchem, což může vést ke zvýšení hořlavosti použitých materiálů 

(viz. kapitola 6). [4, 5, 19] 

Z hlediska nákladů na zřizování nové potrubní vodíkové infrastruktury jsou využívány 

také stávající rozvody zemního plynu. Je nutno však upravit některé speciální části a to 

převážně měřiče množství průtoku (nutnost dimenzování na větší průtok), některé armatury, 

kompresory (potřeba stlačení většího množství plynu), apod. Vzhledem ke zkušenostem 

s přepravou svítiplynu, který obsahoval až 50 % vodíku, lze vodík transportovat také společně 

se zemním plynem. 

3.3.2 Silniční a železniční přeprava 

Přeprava vodíku po silnici a železnici podléhá Evropské dohodě o mezinárodní 

přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečného zboží (RID).  K silniční přepravě plynného vodíku se používají bateriové vozy. 

Jedná se buď to o vozy vybavené větším množstvím tlakových lahví o standardní velikosti 

50 litrů a tlaku 200 bar nebo devíti pevně upevněnými horizontálními tlakovými nádobami 

o celkovém vodním objemu 20 m3 a plnícím tlaku 200 bar. Pro kapalný vodík jsou používány 

autocisterny o kapacitě 5 000 až  47 000 litrů. Konstrukčně se jedná převážně o dvouplášťové 

nádoby s vakuovým meziprostorem (Dewarova nádoba). Pro železniční přepravu se používají 

vagóny s cisternovými kontejnery. [6, 19] 
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4 OBLASTI VYUŽITÍ VODÍKU 

Vodík je v současnosti využíván v mnoha průmyslových odvětvích. Největší 

zastoupení má chemický a petrochemický průmysl. V menší míře je pak vodík využíván 

v metalurgickém, energetickém, elektrotechnickém, potravinářském, sklářském a také 

farmaceutickém průmyslu. Nelze opomenout význam vodíku v kosmických programech, kdy 

je ho využíváno jako paliva k pohonu raket a raketoplánů nebo jako zdroje elektrické energie 

a vody použitím palivových článků. 

4.1 Chemický a petrochemický průmysl 

Odvětvím, jenž využívá největší část z celkového celosvětového množství vyrobeného 

vodíku je chemický a petrochemický průmysl. Vodík zde vystupuje jako surovina nebo jako 

meziprodukt. Více než polovina vodíku je přímo spotřebována na výrobu amoniaku, který je 

následně z velké části využíván pro výrobu kyseliny dusičné a dusíkatých hnojiv. Dalšími 

chemikáliemi při jejichž syntéze je vodík zapotřebí jsou např. různé druhy aminů, anilín, 

chlorovodík, bromovodík apod. Dále je důležitým prvkem při výrobě organických sloučenin 

jako je metanol, či v procesech výroby syntetického benzínu z uhlí. Vystupuje v oxosyntézách 

při výrobě např. izokyanatanu, který je v kombinaci s etylénem surovinou pro výrobu 

polyuretanu. Směsi kysličníku uhelnatého a vodíku se využívá při výrobě plastů. [6, 5] 

V petrochemickém průmyslu vzniká vodík při dehydrogenačních procesech, jako 

součást směsi s jinými plyny. Je využíván především k úpravě ropných produktů. Jeho 

pomocí se štěpí dlouhé uhlíkové řetězce na kratší, čímž z těžkých olejů vznikají lehčí paliva 

jako je benzín nebo nafta. Využíván je také při hydrogenačních procesech při odsířování 

ropných produktů. [4, 5] 

4.2 Metalurgický průmysl 

V metalurgickém průmyslu se vodík využívá jako součást ochranných atmosfér, 

k udržení redukčního prostředí a zabránění vzniku oxidace zpracovávaného materiálu. Při 

tepelném zpracování uhlíkatých ocelí se vodík využívá také k jejich oduhličení. Pro tento účel 

je  používána ochranná atmosféra složená ze směsi vodíku a dusíku, s obsahem vodíku 

v rozmezí od 3 % do 30 %, v závislosti na typu pece, požadavcích na kvalitu povrchu a stupeň 

oduhličení. Pro nerezové oceli je obsah vodíku ve směsi od 40 % do 100 % v závislosti podle 

druhu slitiny, způsobu tepelného zpracování a typu pece. [6, 5] 
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Vodík je využíván při výrobě barevných kovů jako redukční prostředek, převážně 

wolframu a molybdenu z jejich oxidů. Následně je využíván při procesech zpracování těchto 

kovů jako součást ochranné atmosféry. Vodík je také používán při rafinaci hořčíku, mědi, 

niklu a skupin platinových kovů jako je rhodium, paladium a ruthenium. [6] 

Ochranné atmosféry s obsahem 5 % vodíku ve směsi s dusíkem, je využíváno při 

tvrdém pájení součástí z mědi a měkké oceli, z důvodu dosažení optimální pevnosti 

a spolehlivosti spoje. Pájení v podmínkách atmosfér s vysokým obsahem vodíku umožňuje 

vyloučení tavidla, dosažení čisté povrchové úpravy a zároveň díky lepšímu přestupu tepla 

urychluje proces. Přesné řízení obsahu vodíku v atmosféře dovoluje pájet vysokouhlíkaté 

i nerezové oceli a neželezné kovy. [6] 

4.3 Energetický průmysl 

Vodík má ve srovnání s jinými plyny velice dobrou tepelnou vodivost. Této příznivé 

vlastnosti se využívá především při chlazení alternátorů turbín v elektrárnách a při chlazení 

jiných elektrických strojních součástí. [6] 

4.4 Elektrotechnický průmysl 

Elektrotechnický průmysl využívá vodík v řadě různých aplikací. Příkladem může být  

opět jeho použití jako součástí ochranné atmosféry při redukci oxidu křemičitého ve výrobě 

silikonových destiček pro integrované obvody. Jinou aplikací je například využití vodíku jako 

reagující složky a nosného plynu ve výrobě bipolárních integrovaných obvodů. [6] 

4.5 Potravinářský průmysl 

Potravinářský průmysl využívá vodík jako důležitou součást výrobního procesu 

hydrogenace rostlinných olejů k získání ztužených jedlých tuků. Tento proces probíhá při 

teplotách okolo 160 ˚C a tlaku 0,4 až 1,4 MPa za současného použití katalyzátoru (Ni). Pro 

tyto procesy se vyžaduje čistota vodíku 99,9 %. [6] 

4.6 Sklářský průmysl 

Vodík je ve sklářském průmyslu opět využíván jako součást ochranných atmosfér a to 

převážně pro cínové lázně, určené  pro plavení plochého skla a dále jako topné médium, pro 

zpracování tvrdých skel použitím plamene. Jako ochranné atmosféry je opět využívaná směs 

vodíku a dusíku, přičemž požadovaná čistota vodíku je 99,99 %. [6, 5] 
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4.7 Perspektiva ve využití vodíku 

S nastávající ropnou krizí a současným zvyšováním cen a snižováním zásob ropy 

a zemního plynu, je již dlouhá léta věnovaná pozornost na využití alternativních zdrojů 

energie. Vodík jako nové palivo budoucnosti, či spíše přesněji řečeno nový nosič energie je 

možno využít v řadě aplikací. Jedná se o aplikace využitelné pro účely jak energetického 

průmyslu a dopravy, tak zásobování energií a teplem obytných budov (kogenerační jednotky) 

a zajištění napájení malých mobilních elektronických zařízení (např. notebooky, mobilní 

telefony apod.). Využití vodíku sebou zároveň přináší menší (mnohdy však pouze lokální) 

zatížení životního prostředí. Principem je snížení emisí skleníkových plynů a toxických 

zplodin hoření pocházejících především z dopravy.  

Použití vodíku pro automobilovou, případně leteckou či jinou dopravu, spočívá ve 

dvou základních směrech. Jedním je velice perspektivní využití palivových článků (FC). 

Druhou možností je přímé spalování vodíku v klasických spalovacích vznětových, 

zážehových nebo tryskových motorech. Palivové články jsou ve stručnosti  zařízení pracující 

na opačném principu než elektrolýza vody. Jedná se tedy o elektrochemické zařízení, které při 

elektrochemické reakci přeměňuje chemickou energii kontinuálně přiváděného paliva 

a oxidačního činidla na elektrickou energii. Jednotlivé palivové články vykazují napětí kolem 

1 V. Proto jsou v praktických aplikacích řazeny sériově nebo paralelně do vrstev. 

V současnosti je využívána celá řada FC článků, lišících se druhem a cenou použitých 

materiálů a využívajících různých druhů elektrolytů a membrán. [2, 6, 18] 

Vodík lze vhodně využít také pro účely energetického průmyslu, převážně pro výrobu 

elektrické a tepelné energie. Perspektivní se jeví provázání výroby vodíku s jadernými nebo 

případně také klasickými elektrárnami. Vodík by zde sloužil k účelům uchování vyrobené 

elektrické energie. V období mimošpičkového odběru by byl tedy vodík vyráběn z přebytku 

elektřiny pomocí elektrolýzy vody a v období špičkového odběru by byl naopak pomocí 

stacionárních FC zpětně na tuto elektřinu přeměňován. Tím by byl vyrovnán diagram 

spotřeby a výrazně by se tak usnadnila regulace sítě, [2]. Další možností je využití FC 

k účelům nouzového a záložního zásobování energií na letištích, v bankách, jaderných 

elektrárnách, nemocnicích apod. Zajímavou aplikací je také zálohovaní vysilačů mobilních 

operátorů. [2, 6, 5] 
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5 PRÁVNÍ RÁMEC A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY 

Má-li dojít k efektivnímu zavádění vodíkových technologií, je nutnou a nedílnou 

součástí tvorba příslušných souvisejících právních a technických předpisů. Prioritně řešenou 

oblastí by se měla stát zejména technická bezpečnost zařízení a bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci. V současnosti v České republice neexistuje jednotná právní úprava zabývající se 

touto problematikou. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stejně jako související požadavky 

na pracoviště a pracovní podmínky jsou stanoveny formou zákonů, nařízení vlády a vyhlášek. 

Svou obecnou působností se vztahují také bezpečnost vodíkových technologií. Problematika 

bezpečnosti je řešena také formou technických předpisů. Nicméně, tyto technické předpisy 

nejsou v ČR obecně závazné. Rozdílnou situaci lze nalézt například v USA, jenž přijalo řadu 

závazných standardů jak na národní, tak také federální úrovni. 

Základním právním předpisem řešící otázku bezpečnosti práce je bezesporu zákoník 

práce a jeho prováděcí předpisy. V souvislosti s vodíkem tento zákon stanovuje především 

povinnost vyhledávat a hodnotit rizika, jenž jsou přítomny na pracovišti a přijímat opatření 

k jejich odstranění či snížení jejich účinků. K tomuto účelu musí mít zaměstnavatel odborně 

kvalifikovanou osobu v oblasti prevence rizik, nebo musí být kvalifikován sám. Dalším 

důležitým požadavkem je seznámení všech zaměstnanců a osob vyskytujících se na pracovišti 

se všemi riziky a stanovenými ochrannými opatřeními. Prováděcí předpisy řeší především 

požadavky na bezpečné provedení pracoviště a pracovní podmínky. [24] 

Stěžejním předpisem požární ochrany je zákon o požární ochraně a jeho prováděcí 

předpisy. Problematika je řešena také řadou technických norem ČSN. Pro ochranu před 

explozí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí, včetně bezpečnosti zařízení a materiálu, 

jsou v rámci EU významné především směrnice 99/92/EC (zvané ATEX 137) a směrnice 

94/9/EC (zvané ATEX 100). Česká republika na ně reagovala vydáním nařízení 

vlády č. 406/2004 Sb. a nařízení vlády č. 23/2003 Sb. Dané předpisy řeší především 

problematiku zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, jenž jsou ohrožení 

výbuchem a požadavky na přístroje a ochranné systémy určené pro používaní v prostředí 

s nebezpečím výbuchu. 

V objektech a zařízeních, v nichž se nachází velká množství nebezpečných látek (limit 

stanoven zákonem), spadají pod působnost zákona o prevenci závažných havárií a jeho 

prováděcích předpisů. Základním požadavkem tohoto zákona je například provedení analýzy 
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a hodnocení rizik, stanovení zóny havarijního plánování, vypracování vnitřního a vnějšího 

havarijního plánu, zpracování plánu fyzické ochrany objektu nebo zařízení a mnoho dalších. 

Pro skladování a manipulaci s tlakovými lahvemi určenými pro stlačené plyny (tedy 

také vodík) platí obecně závazná norma ČSN 07 8304. Tato stanovuje minimální požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vybavení a provedení skladů, jejich značení, 

provozní a manipulační pravidla apod. V případě zajištění odpovídajícího či lepšího způsobu 

bezpečnosti, se může provozovatel od ustanovení této normy odchýlit, [20]. Pro rozvody 

vodíku platí nezávazná technická pravidla TPG 706 01. Tyto technické pravidla řeší 

problematiku rozvodu vodíku v oblastech, jenž nejsou pokryty žádnou normou. Uvádí 

technické požadavky na použitý materiál, komponenty systému, montáž zařízení, zkoušení, 

uvedení zařízení do provozu, samotný provoz zařízení apod. TPG 706 01 také stanovuje 

základní pokyny pro bezpečnou práci. [21] 

Pro oblast dopravy vodíku jako nebezpečné látky platí Evropská dohoda 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řád pro mezinárodní železniční 

přepravu nebezpečného zboží (RID). Tyto obecně závazné předpisy stanovují požadavky na 

značení a klasifikaci nebezpečných látek, konstrukci, značení a vybavení vozidel 

a přepravních obalů, požadavky  a povinnosti zainteresovaných osob apod. 

Seznam souvisejících právních a technických předpisů v rámci České republiky, jenž 

lze vztáhnout na problematiku vodíku  je uveden v následující podkapitole. 

5.1 Seznam souvisejících právních a technických předpisů v rámci 

České republiky 

S hlediska neexistence jednotné právní úpravy zabývající se technickou bezpečností 

a bezpečností a ochranou zdraví při práci, se na vodíkové technologie obecně vztahují 

následující právní normy. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších změn 

a předpisů). 
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 Zákon č. 356/2003 sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších změn 

a předpisů. 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě – odkazuje na ADR, ve znění pozdějších 

změn a předpisů. 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví  při práci  v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších 

změn a předpisů. 

 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  na zařízení  

a ochranné systémy určené  pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění 

pozdějších změn a předpisů. 

 Nařízení vlády č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a ve znění 

pozdějších změn a předpisů. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších změn a předpisů, ve znění pozdějších změn a předpisů 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

změn a předpisů. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších změn 

a předpisů. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) platná od 

1. ledna 2009, Sbírka mezinárodních smluv č. 13/2009 ve znění pozdějších změn 

a doplňků. 

 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Přílohy I – Řád pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečného zboží (RID). Jednotné právní předpisy pro smlouvu 
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o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční 

přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980, úplné znění včetně pozdějších změn 

a doplňků. 

5.2 Současný stav vodíkových technologií v EU a  zahraničí 

Již řadu let je celosvětovým úsilím nalézt udržitelný a ekologický zdroj energie. 

Důvodem je především nutnost snížení emisí skleníkových plynů, nezávislost na dodávkách 

ropy, jejíž naleziště se nacházejí v politicky nestabilních oblastech a související nahrazení 

současných konvenčních paliv. Vlivem zvyšování spotřeby a snižování světových zásob ropy, 

dochází k neúměrnému vzestupu cen. Dosažení maxima těžby ropy se tudíž odhaduje na rok 

2015 až 2030. Vysokou perspektivu lze tedy spatřovat především ve využití elektřiny 

a vodíku. [2]  

V rámci Evropské unie byla jako hlavní koordinační centrum pro podporu vodíkových 

technologií vytvořena v roce 2004 Evropská  technologická platforma pro podporu vodíku 

a palivových článků (HFP). Jejím hlavním úkolem je usnadnění a urychlení vývoje a zavedení 

světově konkurenčně schopných systému a technologií, využitelných v oblastech dopravy, 

stacionárních a přenosných energetických zdrojů. Evropská vodíková platforma je vedena 

především evropským průmyslem a má znatelnou podporu Evropské komise, [18]. Česká 

republika v roce 2006 na základě iniciace ministerstva průmyslu a obchodu reagovala 

založením „České vodíkové technologické platformy“. V rámci EU došlo později k vytvoření 

„Společné technologické iniciativy pro FC a vodík“ (FCH JTI), jejímž cílem je  spojení 

soukromého a veřejného sektoru za účelem podpory výzkumu, technologického rozvoje 

a demonstračních projektů vodíkových a FC technologií v Evropě. Záměrem FCH JTI je tedy 

také urychlit zavádění těchto technologií na evropský a později i světový trh. 

Značné zkušenosti s využitím vodíkových technologií a tvorbou bezpečnostních 

předpisů a standardů mají bezesporu v USA. Důvodem je dlouholeté využívání palivových 

článků jako zdroje energie a použití samotného vodíku pro pohon raket a raketoplánů. Vše 

v rámci vesmírného programu NASA. USA také přijali řadu závazných mezinárodních 

standardů pro oblast skladování, dopravy a stacionárních i mobilních FC. Podpora a rozvoj 

vodíkových technologií spadá v USA především pod ministerstvo energetiky (U. S. DOE). 

Mezi další důležité světové leadery v souvislosti  s vodíkovými technologiemi patří 

například Kanada, Japonsko nebo také Čína. Na mezinárodní úrovni se zabývá výzkumem 

a vývojem „Mezinárodní energetická agentura“ (EIA). 
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V současné době se výzkum a vývoj vodíkových technologií soustřeďuje především na 

oblast dopravy a využití palivových článků. Tímto směrem se tudíž také ubírá vývoj a tvorba 

standardů zabývající se technickou bezpečností a bezpečností práce. Dlouhodobou snahou je 

globální harmonizace bezpečnostních standardů určených pro silniční vozidla. Evropská 

hospodářská komise OSN (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) pro 

tento účel ustanovila „WP 29 – Global Platform for Harmonization and Legal Requirements 

for Road Vehicles”. Schematické zobrazení tvorby globálních standardů vztahujících se 

k problematice bezpečnosti silničních vozidel, je uvedeno viz. Obrázek 6. 

 

Obrázek 6 Schéma tvorby globálních standardů pro bezpečnost silničních vozidel 
(zdroj: http://www.eihp.org) 

Mezi základní evropské směrnice, jenž se dotýkají oblasti stacionárních vodíkových 

technologií a infrastruktury, patří především následující: 

 ATEX Directive, 

 Pressurized Equipment Directive, 

 Low Voltage Directive, 

 Electromagnetic Compatibility Directive, 

 The Machinery Safety Directive, 

 SEVESO II Directive (pro velké množství nebezpečné látky), 

 Gas Appliance Directive. 

Jednotlivé směrnice jsou blíže rozepsány v příloze 2. V následujících podkapitolách 

jsou uvedeny tři vybrané organizace, zabývajících se tvorbou a vydáváním standardů či 
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technických pravidel a zásad, pro vodíkové technologie. Ucelenější výčet světových 

a evropských organizací je uveden v příloze 2.  

5.2.1 International Organization for Standardization 

Na mezinárodní úrovni řeší problematiku vodíkové bezpečnosti International 

Organization for Standardization ISO/TC 197 „Vodíkové technologie“. Jedná se 

o standardizaci v oblastí systémů a zařízení pro výrobu, skladování, dopravu, měření a použití 

vodíku. Primárním cílem je stanovení požadavků na bezpečnost vodíkových technologií, 

včetně využití vodíku jako paliva. 

5.2.2 International Electrotechnical Commission 

International electrotechnical Commission (IEC) je světová organizace zabývající se 

tvorbou a vydáváním mezinárodních norem pro elektrické, elektronické a související zařízení. 

V rámci IEC byl ustanovena technická skupina TC 105 zabývající se technologií palivových 

článků. Jedná se především o využití palivových článku ve stacionárních palivových 

systémech, v dopravě (pohonné systémy a pomocné napájecí jednotky), mobilních napájecích 

systémech a jako mikropalivových článků.  

5.2.3 European Industrial Gases Association 

European Industrial Gases Association (EIGA) je organizace zabývající se 

bezpečnostními a technickými aspekty aplikací, využívajících různých druhů plynů. 

Spolupracuje se všemi národními evropskými asociacemi pro průmyslové plyny. V ČR se 

jedná například o „Českou asociaci technických plynů“ (ČATP). Z mimoevropských 

organizací lze uvést především „Compressed Gases Association“ (CGA) operující v USA 

a „Japanese Industrial Gases Association“ (JIGA) z Japonska. EIGA publikovala několik 

dokumentu vztahujících se k problematice bezpečnosti vodíku, např.: [7] 

 DOC 06/02/E – dokument poskytuje základní informace o bezpečném skladování, 

zpracování s distribuci kapalného vodíku. Pokrývá oblast projekce a návrhu zařízení, 

bezpečnostních a odstupových vzdáleností, výběru elektrických a mechanických 

komponent, testování, údržby a provozu zařízení, problematiku vzdělávání personálu 

a bezpečnosti práce, transportu a distribuce kapalného vodíku. 

 IGC Doc 75/07/E – dokument se zabývá stanovením bezpečnostních odstupových 

vzdáleností použitelných pro průmyslové odvětví využívající různé druhy technických 

plynů, včetně vodíku. 
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6 BEZPEČNOST VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

Jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, v České republice doposud chybí jednotná 

právní úprava řešící oblast bezpečnosti vodíkových technologií. Má-li tudíž dojít 

k efektivnímu a bezpečnému zavedení technologií využívajících vodík, je nutné stanovit 

alespoň základní bezpečnostní požadavky. V první fázi vývoje lze tuto potřebu uspokojit 

alespoň přijetím či případným vytvořením nezávazných technický norem nebo eventuálně 

technických pravidel. Vývoj těchto normativní dokumentů je ve světovém měřítku na velice 

dobré úrovni. Ke stanovení závaznosti těchto technických předpisů však bude nutno také 

vytvořit odpovídající právní normy. 

 Technická komise TC 197 „Vodíkové technologie“ spadající pod International 

Organization for Standardization (ISO), stanovila primární rizika vztahující se k používání 

vodíku, jenž je nutno zohlednit při hodnocení rizik spojených s vodíkovými systémy 

a technologiemi. Stanovuje také minimální doporučení k zajištění základního stupně 

bezpečnosti. Tyto základní doporučení by měla být striktně promítnuta do tvorby naších 

národních právních a technických předpisů. Popis jednotlivých rizik a specifikace požadavků 

na bezpečnost je součástí následujícího textu. 

6.1 Základní zdroje rizika vztahující se k používání vodíku 

Mezi primární zdroje rizika v souvislosti s využíváním vodíku patří následující: 

 Hořlavost a výbušnost 

 Tlak 

 Nízká teplota 

 Vodíková křehkost 

 Expozice pro lidský organismus 

Tyto základní zdroje rizika by měly být brány v úvahu při hodnocení rizik spojených 

s vodíkovými technologiemi. Jednotlivá nebezpečí se mohou samozřejmě vzájemně 

kombinovat a vytvářet tak celkové riziko pro danou aplikaci či technologii. Výše uvedené 

zdroje rizika jsou dle lit. [7] sestupně seřazena dle relativní závažnosti. Z tohoto důvodů se 

jako nejméně pravděpodobné jeví poškození lidského organismu při expozici účinkům 

vodíku. Přesto je nutno při hodnocení rizik a zajišťování bezpečnosti dané technologie, 

věnovat všem zdrojů rizika stejnou pozornost. 
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6.1.1 Riziko vzniku požáru a exploze 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1, směs vodíku a vzduchu, případně jiného 

oxidačního prostředku, je zapalitelná v širokém rozmezí koncentrací, teplot i tlaku, přičemž 

k samotné iniciaci postačuje nízká iniciační energie. 

Ke vzniku požáru či následného výbuchu velkou měrou přispívá snadný únik vodíku 

daný jeho vlastnostmi. Mezi tyto patří převážně malá velikost vodíkové molekuly a vysoký 

difuzní koeficient. Vodík je schopen prostupovat různými druhy jak kovových tak  

nekovových materiálů, dále jejich póry či případnými netěsnostmi. Při zapálení vodíku se 

jeho plamen může projevovat dvěma základními způsoby. Při pozvolném úniku se plamen 

hořícího vodíku podobá plameni svíce. V případě úniku pod tlakem má naopak plamen 

charakter vysokotlaké trysky. Nelze opomenout specifickou charakteristiku vodíkového 

plamene, jak již bylo uvedeno v podkapitole 1.1. Pro připomenutí uvádím, že vodíkový 

plamen emituje ve srovnání s hořením jiných paliv podstatně méně tepelné energie. Pokud 

nejsou při hoření přítomny jiné látky, nevyzařuje téměř žádné elektromagnetické záření ve 

viditelné části elektromagnetického spektra. Dochází však k silnému vyzařování v ultrafialové 

oblasti. Plamen také nevytváří žádné saze, pokud však nejsou přítomny cizí látky např. ve 

formě nečistot či pokud nedojde k zapálení a hoření některého z okolních materiálů. Uvedená 

fakta napovídají, že vodíkový plamen je velice těžce rozpoznatelný lidskými smysly. 

Při hoření dochází v uzavřených prostorách až k osmi násobnému zvýšení tlaku. 

Teplota vodíkového plamene, která se ve směsi se vzduchem pohybuje kolem C2130  může 

působit velmi destruktivním účinkem na okolní předměty a materiály, jenž přijdou 

s plamenem do kontaktu. 

Exploze směsi vodíku s oxidačním prostředkem může probíhat dvěma způsoby a to 

buď deflagračním nebo detonačním. Ke vzniku detonačního hoření je nutná bohatší směs 

vodíku s oxidačním prostředkem a mnohem silnější zdroj iniciační energie. Pro přechod od 

deflagrace k detonaci (v anglické literatuře zvané jako deflagration to detonation transition 

DDT), má velký vliv existence uzavřeného prostoru (např. potrubí). V otevřených prostorách 

mohou mít vliv přítomné překážky ve formě zdí, násypů a budov (vliv vzniku turbulence). 

Přímý vznik detonace v otevřeném prostoru je však vzhledem k podmínce přítomnosti silného 

iniciačního zdroje o energii alespoň 1 kJ málo pravděpodobný. Rychlost čela plamene při 

detonačním hoření může dosahovat hodnot 1500 až 2000 1 sm . Současně dochází k nárůstu 
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tlaku dosahující hodnot 1,5 až 2 MPa a vzniku tlakové a rázové vlny. Dalšími nebezpečnými 

primárními účinky detonace jsou rozlet střepin a fragmentů. Mezi sekundární lze zařadit 

například možný vznik požáru. [7] 

Z hlediska prevence vzniku požáru nebo případného výbuchu je nutná instalace 

detekce hořlavých plynů a par, systému EPS a prků protivýbuchové prevence (návrh zařízení 

proti výbuchovému tlaku nebo rázu, zařízení pro odlehčení výbuchového tlaku apod.). 

6.1.2 Riziko spojené s překročením tlaku 

Vodík se vyskytuje v technologiích jenž jej využívají, v podobě stlačeného plynu nebo 

ve formě plynu zkapalněného. Vysokých hodnot tlaku je dosahováno především v oblasti 

skladování. Při nepřiměřeném nárůstu tlaku, například vlivem zahřívání (převážně 

u kapalného vodíku), může dojít k překročení meze pevnosti konstrukčního materiálu 

a k následné destrukci se současným vznikem tlakové vlny a letících fragmentů. Zároveň 

dochází k úniku vodíku a vytvoření snadno zapalitelné hořlavé směsi. 

Zvýšené nebezpečí v podobě tlaku vzniká u zkapalněného vodíku. Vzhledem k nízké 

hodnotě tepelné kapacity a extrémně nízkému bodu varu, může docházet vlivem přestupu 

tepla a zahřívání na teplotu okolí, k vypařování kapalného vodíku a následné expanzi 

plynného vodíku. Poměr koncového a počátečního objemu může být roven až hodnotě 845. 

Z tohoto důvodu dochází v uzavřeném prostoru ke značnému nárůstu tlaku, který může dle 

lit. [7] dosahovat při neměnícím se objemu nádoby až hodnot 172 MPa.  Přetlak se může 

rozšířit i do jiných částí systému včetně potrubích rozvodů. K nárůstu tlaku dochází také při 

hoření vodíku, jehož zplodiny jsou tvořeny převážně vodní páry. Dle lit. [7] může při 

deflagračním hoření konečný tlak v poměru k počátečnímu tlaku narůst až osminásobně, při 

detonaci pak až šestinásobně. 

K ochraně zařízení před přetlakem je nutné instalovat pojistné prvky v podobě 

přetlakových ventilů či tržných membrán. Personál a okolí kolem daného systému či zařízení 

by mělo být chráněno pomocí vhodně stanovených odstupových vzdáleností, případně 

realizací překážek chránicích proti případným fragmentům vymrštěným tlakovou vlnou 

(viz. podkapitola 6.2.4). Při návrhu a realizaci umělých překážek je, jak již bylo uvedeno 

výše, vždy nutno brát v úvahu jejich vliv na možný vznik DDT. [7] 

6.1.3 Riziko spojené s nízkou teplotou 

Přítomnost kapalného vodíku sebou vždy přináší rizika jenž jsou spojená s nízkou 

teplotou. Jedná se především o změny vlastností materiálů vystavených teplotám kapalného 
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vodíku s bodem varu C7,252 . Ochlazováním dochází ke změně kujnosti, tažnosti, snížení 

tepelné kapacity a kontrakci konstrukčních a ostatních materiálu. V důsledku změny 

specifických vlastností může docházet k pronikání kapalného vodíku jak do jiných vnitřních 

částí systému, tak mimo daný systém. [7] 

Při návrhu systému s kapalným vodíkem, je vždy nutno zvažovat vliv zmiňované 

kontrakce materiálu. Příliš velký rozdíl teplot a kontrakce mezi jednotlivými částmi systému 

může způsobit namáhání jednotlivých částí, vedoucí až k poškození daného systému. Toto 

riziko je aktuální především u dlouhých potrubních tras. 

6.1.4 Vodíková křehkost 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1, některé druhy materiálů jsou náchylné na vznik 

vodíkové křehkosti. Jedná se o ztrátu konstrukční pevnosti vlivem poškození mřížkové 

struktury difundujícím vodíkem. Přítomný molekulární vodík se však nejprve musí rozložit na 

vodík atomární. Nejvíce náchylné materiály na vodíkovou křehkost i při normální teplotě 

a tlaku, jsou materiály s centrální kubickou krystalickou strukturou. Jedná se převážně 

o feritické oceli vystavené mechanickému namáhání a vzniku napětí. Toto napětí může být do 

materiálu vneseno např. při tváření za studena. 

Při teplotách okolo C473  může u mnoha nízkolegovaných konstrukčních ocelí 

vzniknout podobný jev křehnutí materiálu zvaný jako „vodíkový útok“ . V principu se jedná 

o nereverzibilní degradaci mikrostruktury oceli zapříčiněné chemickou reakcí mezi 

difundujícím vodíkem a částicemi uhlíku v oceli za vzniku metanu. Na tento jev má pozitivní 

vliv především zvyšující se tlak a teplota. [1, 7] 

6.1.5 Působení vodíku na lidský organismus (zdravotní riziko) 

Plynný vodík je netoxický plyn. Při jeho přítomnosti v uzavřených prostorách však 

stejně jako v případě jiných plynů dochází k vytěsňování kyslíku a vzniku nebezpečí 

zadušení. Již jeden nádech koncertovaného čistého vodíku může zapříčinit smrt. Zvýšené 

nebezpečí poškození lidského organismu vzniká opět u vodíku kapalného. Důvodem je jeho 

skladování a použití  při extrémně nízkých teplotách, čímž dochází také k ochlazování jiných 

částí systému a materiálů. Přímý styk kapalného vodíku nebo jeho par s lidskou kůží, může 

vést k znecitlivění a bílému zabarvení, až po vznik omrzlin (popáleniny z chladu). Vystavení 

celého lidského těla těmto nízkým teplotám, může vést ke vzniku hypotermie. Nebezpečný je 

i pouhý přímý kontakt s chladnými kovovými částmi systému. [6, 19] 
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Zdrojem rizika pro lidský organismus je také vodíkový plamen. Nebezpečí je dáno 

především těžkou rozpoznatelností přítomnosti vodíkového plamene lidskými smysly. 

Teplota plamene při hoření vodíku ve směsi se vzduchem se dle lit. [7] pohybuje kolem 

C2050 . Jak již bylo řečeno, vodíkový plamen je při denním i umělém osvětlení téměř 

neviditelný a vyzařuje velmi malé množství tepelného záření. Z těchto důvodů hrozí 

nebezpečí přímého kontaktu osoby s plamenem. Vodíkový plamen navíc emituje velké 

množství ultrafialového záření, které je schopno poškodit kůži, sítnici apod. Při čistém hoření 

vodíku nevznikají toxické produkty ale pouze voda ve formě páry. Toxické produkty však 

mohou vzniknout vlivem sekundárního hoření okolních materiálů. [1, 7] 

Z hlediska prevence pracovních úrazu a ochrany obsluhy je nutno používat vhodné 

osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) uvedené v kapitole 6.2.6, případně 

instalovat systém detekce hořlavých plynů a par a systémy EPS uvedené v kapitole 2. 

6.2 Specifikace základních požadavků pro zajištění bezpečnosti 
vodíkových technologií 

Cílem této kapitoly je specifikovat základní bezpečnostní požadavky 

implementovatelné do stávajících právních a technických předpisů České republiky nebo 

použitelných při jejich tvorbě. Stanovená doporučení odpovídají mezinárodním požadavkům 

ISO, IEA nebo případně také EIGA. 

6.2.1 Doporučení pro výběr a použití vhodných materiálů 

Materiály použité pro vodíkové technologie by měli být vybírány s ohledem na 

uvažované provozní podmínky (teplota, tlak, agresivita prostředí), vzájemnou kompatibilitu 

(např. z pohledu kontrakcí materiálu, možnosti koroze apod.) a odolnost vůči negativnímu 

působení vodíku (vodíková křehkost, difuzivita vodíku). Kromě kovových materiálů se na 

některé komponenty využívá různých druhů polymerů a jiných nekovových materiálů (těsnění 

spojů, některé druhy rozvodů apod.). 

Zvýšené požadavky jsou kladeny na materiály určené pro použití při nízkých 

teplotách. Důležité je například zachování přiměřené houževnatosti daného kovu, což je 

vlastnost související se strukturální mřížkou. Jako nejvhodnější se jeví  austenitické oceli 

a také slitiny na bázi hliníku a mědi. Vhodné jsou také kompozitní materiály obsahující sklo, 

polyamid, případně uhlík. Při vystavení materiálů nízkým teplotám dochází ke vzniku 

kontrakcí. Toto smršťování se více projevuje u polymerů než u kovů a slitin. Při používání 
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tekutého vodíku, při němž se vyskytují kryogenní teploty, je nutný výběr vhodného druhu 

izolace jednotlivých částí systému a komponent. Izolace může být provedena klasickými 

izolačními materiály nebo pomocí dvojitého oplášťování s meziprostorem vyplněným 

vakuem. Je třeba především zabránit kondenzaci okolního vzduchu na jednotlivých částech 

systému, čímž může dojít k obohacení okolní atmosféry kyslíkem a zvýšení hořlavosti. 

Izolace chrání také proti neúmyslnému kontaktu obsluhy s chladnými částmi zařízení a vzniku 

omrzlin. 

Z hlediska omezení vzniku vodíkové křehkosti materiálů je nutno dodržovat 

následující doporučení: [1, 7]: 

 přiměřené omezení tvrdosti použitých materiálů, 

 snížení působení tlaku, 

 snížení existence zbytkového napětí vzniklého vlivem žíhání , tváření za studena nebo 

ve svarech, 

 snížení vlivu plastických deformací vzniklých ohybem a tváření za studena, 

 redukce situací vedoucích k lokálnímu namáhání materiálu, např. opakovaného 

zatěžování (vodík urychluje možný vznik a rozšiřování únavových trhlin), 

 používáním austenitických ocelí (méně náchylné na vodíkovou korozi, vynikající 

houževnatost při kryogenních teplotách). 

Organické materiály se ve vodíkových technologiích používají již řadu let a jsou 

s nimi  dlouholeté zkušenosti. Velká spousta polymerů nevykazuje při styku s vodíkem téměř 

žádné negativní vlastnosti. Nevýhodou je ve srovnání s kovy pouze větší schopnost vodíku 

těmito materiály difundovat. Úniky spojené s difuzí materiálem však nepředstavují výrazné 

nebezpečí z hlediska možného vzniku požáru či výbuchu. Při dlouhodobém úniku 

způsobeném difuzí dochází tudíž vlivem úbytku tohoto média ke škodám v podobě možných 

ekonomických ztrát. 

V České republice jsou v současné době konkrétní požadavky na materiál určený pro 

aplikace s vodíkem stanoveny pouze pro vodíkové rozvody, v podobě nezávazného 

technického pravidla TPG 706 01 „Rozvody vodíku“ z roku 1993, [21]. Pro výběr materiálů 

odolných vůči vodíkové korozi lze použít metod specifikovaných v ISO 11114-4, která však 

doposud nebyla zahrnuta do systému českých norem. Data o různých druzích materiálů 

a jejich  snášenlivosti s vodíkem je možno nalézt také v přílohách technické zprávy 

ISO/TR 15196:2004. 
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6.2.2 Doporučení pro oblast skladování 

Skladování velkého množství vodíku by mělo být realizováno na otevřeném 

prostranství. Malá množství je možné skladovat v prostorách uzavřených. Skladovací zařízení 

a nádrže by měly obecně splňovat následující požadavky: 

 návrh, realizace a kontrola prováděna v souladu se zákony a předpisy určenými pro 

tlakové nádoby, 

 konstrukce provedena z vhodných materiálů (viz. kapitola 6.2.1), 

 výběr a realizace vhodné tepelné izolace (převážně pro skladování kapalného vodíku), 

 instalace uzavíracích ventilů na přívodním (plnícím) a vypouštěcím potrubí pro účely 

nouzové uzavření, 

 instalace zařízení kontroly tlaku, případně systému pro odvzdušnění (převážně pro 

skladování tekutého vodíku), 

 instalace vhodného a schváleného systému pro vypouštění zásobníků, 

 instalace vhodných zařízení pro uvolnění tlaku, 

 umístění zásobníků ve vhodně stanovených odstupových vzdálenostech od sousedních 

zařízení, systémů a personálu, 

 čitelné a viditelné označení na skladovacích nádobách např. nápisem „Vodík“, 

případně „Tekutý vodík – hořlavé páry“. 

U skladovacích nádrží s kapalným vodíkem, u nichž dochází k častému opakování 

cyklu naplňování a vyprazdňování, je nutno stanovit opatření k zabránění vniknutí nečistot. 

Tyto nečistoty mohou být přítomny především ve formě nežádoucích plynů vlivem 

kontaminace systému (např. vzduch, vodík či dusík jenž je využíván v intertizačních 

systémech). Velice nebezpečnou a nežádoucí je považována přítomnost kyslíku. Již při 

koncentraci nad .%2 obj  hrozí nebezpečí vzniku výbušné atmosféry.  

Pro skladování tlakových lahví s plyny jsou v České republice stanoveny požadavky 

v normě ČSN 07 8304 „Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla“. Norma stanovuje 

požadavek skladování vodíku pouze na dobře odvětraných místech (sklady technických 

plynů) umístěných mimo vnitřní prostory. Sklady by měly být chráněny proti účinkům 

povětrnostních vlivů a před přímým slunečním zářením. Vhodné je provedení částečně 

otevřeného prostoru. V případě vnitřních prostor je nutno zajistit výměnu vzduchu minimálně 

3 x za hodinu. Sklad musí být vhodně označen informačními tabulkami s názvy skladovaných 

plynů. 



 

 40 

Je nutné skladovací prostory také doplnit výstražnými značkami a značkami zákazu 

(např. zákaz kouření) stanovené v nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Vodík nesmí být skladován společně s látkami podporujícími hoření. Samotné láhve musí být 

navíc zajištěny proti pádu a nesmí být umístěny poblíž topných těles, parních potrubí a jiných 

zdrojů sálavého tepla. Musí být navíc vyloučeny jakékoliv možné zdroje vznícení a vyloučit 

zdroje statické elektřiny. Dle lit. [22] lze pro omezení nebezpečí vzniku elektrostatického 

náboje nalézt doporučení v návodu správné praxe PD CLC/TR 50404:2003 „Electrostatics. 

Code of practice for the avoidance of hazards due static electricity”. [6] 

6.2.3 Doporučení pro oblast přepravy a distribuce 

Problematika přepravy vodíku po silnici a železnici je v dostatečné míře řešena 

pomocí předpisů ADR a RID, které stanovují klasifikaci nebezpečných látek a předmětů pro 

účely dopravy, požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, nádob a cisteren, určují pravidla 

převozu, požadavky na osádku vozidel a související vybavení, školení souvisejících osob, 

konstrukci a schvalování vozidel apod., viz. kapitola 5. 

Pro oblast přepravy a distribuce potrubními rozvody platí v České republice již 

zmiňovaná nezávazná technická pravidla TPG 706 01 z roku 1993. Tato technická pravidla 

mohou být uplatňována pro oblast projektování, podmínky montáže, zkoušení a provoz 

vodíkových rozvodů s výjimkou zařízení na výrobu vodíku v plnírnách a rozvodů, které 

nejsou součástí tlakových stanic, viz. kapitola 5. 

Dle lit. [7] by měla být pro dopravní potrubní trasy a rozvody dodržována následující 

doporučení: 

 návrh, realizace a kontrola vodíkových rozvodů a potrubních tras prováděna v souladu 

se schválenými a platnými právními předpisy a technickými normami, 

 konstrukce rozvodů a potrubích tras by měla být realizovat z vhodných materiálů 

(převážně odolných vůči vodíkové křehkosti a nízkým teplotám, viz. kapitola 6.2.1), 

 zajištění přiměřené flexibility rozvodů (dilatace, provedení ohybů a oblouků apod.), 

 umístění v souladu se standardy, 

 neumisťovat potrubí a rozvody pod elektrickým vedením a nevést trasy pod zemí, 

 realizace vhodného a odpovídajícího upevnění, podepření a vedení tras v souladu 

s provozními podmínkami, 

 instalace prvků pro odlehčení tlaku (např. ve formě přetlakových ventilu apod.), 
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 realizace vhodné izolace potrubních tras a rozvodů (převážně u kapalného vodíku), 

 označení přítomné látky a směr jejího toku. 

Doporučeným způsobem spojování potrubních rozvodů je svařování či tvrdé pájení. 

Naopak se nedoporučuje pájení měkké. Pokud jsou na potrubích rozvodech realizovány spoje 

pomocí přírub, závitů či objímek, musí jejich provedení plně odpovídat provozním 

podmínkám (tlak, teplota, vodíková křehkost). Z hlediska možného úniku vodíku nelze 

u rozebíratelných spojů opomenout vhodnou volbu těsnění. V místech systému, v nichž 

dochází k častému rozpojování potrubní trasy (např. v místě plnění), je vhodné instalovat 

spoje bajonetové. Ve všech místech systému potrubních rozvodů, v nichž by mohlo dojít nebo 

dochází vlivem netěsnosti k možnému úniku vodíku, je vhodné realizovat systém detekce 

úniku plynu a případně detekce vodíkového plamene. 

6.2.4 Doporučení pro technologická zařízení 

Bezpečnostní prvky, systémy a jiné doplňkové komponenty 

Důležitými bezpečnostními prvky, převážně u vodíkových technologií pracujících 

s kapalným vodíkem, jsou zařízení a prvky pro ochranu proti nadměrnému tlaku. Například 

pro ochranu kryogenních zásobníku jsou dané prvky uvedeny ve směrnici EIGA, jenž byla 

přeložena asociací ČATP (IGC Doc 24/04/CZ, z roku 2002). K tomuto účelu především 

slouží pojistná přetlaková zařízení v podobě ventilů a ochranných průtržných membrán 

rozličných konstrukcí. Požadavky na tato zařízení jsou uvedeny např. v normě ČSN EN ISO 

4126 „Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku“. Tlak uvolněný pojistným 

zařízeními musí být z hlediska ochrany obsluhy a okolních zařízení směřován do bezpečného 

prostoru (požadavek např. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na 

zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, vše ve 

znění pozdějších změn a doplňků). Pojistná přetlaková zařízení musí bát tudíž nastavena tak, 

aby bez překážek vypouštěla tekutinu nebo plyn do atmosféry a to takovým způsobem, při 

němž je zabráněno působení unikající tekutiny nebo plynu na nádrž, přilehlé konstrukce nebo 

personál, [19]. 

Z důvodu zabránění vnikání pevných částic a nečistot do systému s vodíkem je vhodné 

instalovat příslušně filtry. Filtry jsou velice vhodné například pro systémy s kapalným 

vodíkem z důvodu zabránění vnikání ztuhlých částic kyslíku. Filtry by měli splňovat 

následující požadavky: 
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 instalace filtrů by měla být provedena tak, aby byly snadno dostupné pro účely čištění 

a údržby, 

 filtry by nikdy neměli být čištěny zpětným tokem média, 

 čištění a výměna filtrů by měla být prováděna v pravidelných intervalech nebo při 

určeném poklesu tlaku média po průchodu filtrem, 

 množství a umístění filtrů je nutno vždy volit s ohledem na požadavek maximálního 

snížení přítomnosti nečistot v systému (umístění např. na plnících přívodech). 

Při návrhu a realizaci technologických zařízení využívajících vodík, je vždy nutno 

zohlednit požadavek efektivní údržby a čištění jednotlivých částí. Jedná se především 

o odstranění různých druhů maziv, olejů stejně tak jako jiných organických materiálů (rzi, 

okují ze svařování apod.). Procesy použité pro čištění systému by neměli žádným způsobem 

narušovat jakoukoli část systému a použité prostředky by neměli reagovat s žádným 

z použitých konstrukčních materiálů. Mezi používané způsoby čištění lze zařadit např. 

mechanické, odmašťování rozpouštědly, saponáty, možení, proplach vodní parou apod. 

Převážně uzavřené prostory v nichž se nachází aplikace s vodíkem, je nutnou nutno 

bezpodmínečně vhodným a účinným systémem odvětrávání. Důvodem je především 

zabránění vzniku výbušné atmosféry v případě úniku vodíku. Ventilační systém musí svým 

provedením vyhovovat podmínkám pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jenž je 

stanoveno nařízením vlády č. 23/2003  Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Zároveň musí být provedena účinná opatření k zamezení nasátí 

vodíku či jiného hořlavého plynu z externích zdrojů (např. instalace systému detekce). 

Pro případy úniku většího množství plynu (dle lit. [7] nad skg /23,0 ), je bezpečnější 

a vhodnější použít systému polního hořáku zvaný „FLARE“, [7]. Menší množství vodíku lze 

odvést přímo do atmosféry. Nicméně je u obou způsobů odvětrávaní nutno zamezit zpětnému 

nasátí vodíkového plynu, stejně taj jako vniknutí vody do systému. Při volném odvětrání do 

atmosféry je nutno navíc z nejbližšího okolí vyústění ventilace odstranit veškeré možné 

iniciační zdroje. 

Vodíková technologická zařízení je vhodné z důvodů případného odstavení či 

najíždění, čištění a zkoušek zařízení, vybavit systémem inertizace. Nejvhodnějšími 

inertizačními plyny jsou dusík a helium. Základním úkolem je zamezení vzniku hořlavé směsi 
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vodíku s okolním vzduchem, s čímž souvisí vytěsnění kyslíku ze systému. Doporučení pro 

itertizační zařízení lze nalézt např. v dokumentu ISO PD CEN/TR 15282:2006. 

Ochranná, varovná a výstražná zařízení 

Pro případ vzniku nouzové či havarijní situace by měla být realizována opatření 

umožňující včasné a účinné varování zaměstnanců a jiných přítomných osob. Varovná 

a výstražná zařízení by měla zároveň svou funkcí poskytovat dostatek času k provedení 

nápravných opatření, popřípadě evakuace osazenstva. Forma a provedení výstražných 

a varovných signálů je uvedena v nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Mezí základní druhy havarijních a nouzových událostí, při nichž by měla být vydána výstraha 

či varování patří: 

 překročení stanoveného tlaku, 

 detekce přítomnosti vodíku ve ventilačním nebo odvětrávacím systému, 

 uhašení „věčného“ plamínku polního hořáku (systému „FLARE“), 

 ztráta vakua u dvouplášťové vakuové izolace (u kapalného vodíku), 

 nepovolená poloha ventilu (otevřen nebo uzavřen), 

 pokles tlaku na výstupu filtrů pod stanovenou hodnotu, 

 detekce úniku vlivem netěsnosti, 

 detekce požáru. 

Požadavky na odstupové vzdálenosti, umístění a konstrukci zařízení 

Při realizaci a návrhu umístění vodíkových technologií je nutné dodržovat vhodné 

odstupové vzdálenosti. Odstupové vzdálenosti by měli být volený především s ohledem na 

možný vznik a účinky požáru, exploze či případného úniku a následného šíření hořlavého 

oblaku plynů a par. Primárním úkolem je tedy zamezit ohrožení personálu a zařízení 

umístěných v blízkém okolní. Umožňuje také naopak omezit účinky havarijních stavů 

okolních zařízení na danou vodíkovou technologii (např. domino efektu). Odstupové 

vzdálenosti jsou voleny s ohledem na přítomné množství vodíku, stávající provozní podmínky 

(teplota, tlak, fyzikální forma), atmosférické podmínky a přítomnost jiných látek (především 

oxidačních prostředků). Bezpečnostní odstupové vzdálenosti od zařízení pro skladování 

a rozvody vodíku stanovuje např. ve své příloze B směrnice EIGA IGC Doc 75/07E 

„Determination of safety distances“, z roku 2007. Minimální doporučené bezpečnostní 
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vzdálenosti pro skladovací zařízení s kapalným vodíkem lze nalézt ve směrnici EIGA 

DOC 06/02/E, viz. Tabulka 3. 

Tabulka 3 Doporučené minimální bezpečnostní vzdálenosti pro skladovací zařízení s kapalným 
vodíkem [19] 

Položka Doporučená minimální 

vzdálenost [m] 

Ohnivzdorné zdi s odolností 90 min 2,5 

Technické a prázdné (neobydlené) prostory 10 

Budovy s osazenstvem 20 

Sání vzduchových kompresorů, vzduchotechnika 20 

Jakékoli přítomné hořlavé kapaliny 10 

Jakékoli přítomné hořlavé pevné látky 10 

Jiné přítomné skladovací zařízení s kapalným vodíkem 1,5 

Cisterna s kapalným vodíkem 3 

Uskladnění kapalného vodíku 6 

Uskladnění hořlavých plynů 8 

Otevřený oheň, místa pro kouření, svařování apod. 10 

Místa, v nichž dochází ke shromažďování lidí 20 

Veřejné organizace 60 

Koleje, silnice, hranice pozemku 10 

Venkovní elektrické vedení 10 

Některé vodíkové technologie a jejich aplikace bude nutno s ohledem na možnost 

realizace protiprávních či jiných nežádoucích činů, vybavit odpovídajícím systémem 

mechanických zábran (oplocení, uzamikací systémy apod.), monitorovacím systémem 

(CCVE) nebo případně také systémy elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Systémy 

umožňují regulaci a kontrolu přítomných osob a zabraňují vstupu osob nepovolaných. Kolem 

dané vodíkové technologie by tudíž měla být stanovena vyhrazené oblast, ve které by se měli 

uplatňovat následující pravidla  a opatření: 
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 vstup umožněn pouze kompetentním osobám (osoby proškolené či odborně 

kvalifikované), 

 ve vyhrazeném prostoru používat pouze schválené typy vybavení a výstroje 

(odpovídající např. podmínkám pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, vhodné 

oblečení apod. – NV č. 406/2004 Sb.), 

 provádět pouze schválené a povolené typy činností (např. svařování provádět na 

základě písemného příkazu určeného k provedení prací v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, dle NV č. 406/2004 Sb.) [13], 

 provedení varovných a výstražných zařízení a znalost zainteresovaných osob 

s jednotlivými typy signálů (NV č. 11/2002 Sb.). 

Pro určené objekty a zařízení spadající pod působnost zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších změn a doplňků, je stanovená povinnost 

vypracovat plán fyzické ochrany. Tento plán zahrnuje bezpečnostní opatření jimiž jsou 

analýza možnosti neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty nebo 

zařízení, režimová opatření, fyzická ostraha a technické prostředky. 

Z hlediska konstrukčních požadavků a požadavků na vybavení technologických 

zařízení a budov, by měli být dodrženy následující základní požadavky: 

 konstrukce provedena z nehořlavých hmot (typ DP 1) s minimální požární odolností 

90 minut, 

 minimalizace míst v nichž může docházet k akumulaci uniklého vodíku, 

 vyloučení možných zdrojů iniciace, 

 zajištění dostatečného odvětrání (provozní a havarijní odvětrání), 

 instalace detekce hořlavých plynů a par (viz. kapitola 2). 

Důležitou podmínkou je také realizace a udržování evakuačních cest a cest pro 

případný protipožární zásah (např. dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve 

znění pozdějších změn a doplňků). 

V aplikacích s kapalným vodíkem je vhodné pro účel zachycení případného úniku 

zřídit záchytné a havarijní jímky (podobně jako je např. stanoveno v ČSN 65 0201 pro 

hořlavé kapaliny). Návrhem půdorysné plochy jímky lze ovlivnit rychlost vypařování vodíku 

a tvorbu výbušného mraku plynů a par. Přidáním drobného kameniva či štěrku na dno jímky 

umožňuje v případě menších úniků rychlejší odpaření a rozptyl vodíku pod spodní mez 



 

 46 

výbušnosti. Pro ochranu okolí před účinky exploze je možno realizovat ochranné barikády 

a násypy. 

6.2.5 Požární a protivýbuchová ochrana 

Vodík je dle lit. [23] klasifikován jako extrémně hořlavý plyn. Jeho požárně technická 

charakteristika je uvedena v kapitole 1. Otázkou protipožární a protivýbuchové prevence se 

zabývá mnoho národních právních a technických normativních dokumentů. Stěžejním 

právním předpisem je především zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí 

předpisy, ve znění pozdějších změn a doplňků. Prevencí a hodnocením z hlediska výbuchu se 

zabývá např. norma ČSN EN 1127-1 „Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti 

výbuchu“. Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze kromě zákoníku práce uvést 

například nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších změn 

a doplňků. 

K provedení ochrany proti vzniku požáru a výbuchu je vhodné dodržovat následující 

základní doporučení. 

 Vyprazdňování systému – při vyprazdňování systému je vhodné provést proplach 

inertním plynem (např. dusíkem) a zamezit tak vzniku hořlavé směsi vodíku se 

vzduchem. 

 Kontrola těsnosti systému – před naplněním systému vodíkem je vhodné provést 

zkoušku těsnosti jednotlivých částí a jakoukoli zjištěnou netěsnost okamžitě odstranit. 

 Odstavení systému – vypouštění vodíku do atmosféry je nutno provádět přes vhodně 

navržený vypouštěcí systém (např. do volné atmosféry nebo systém FLARE). 

 Odvětrání – nutné opatření k zabránění vzniku výbušné atmosféry vlivem unikání 

a akumulace vodíku . 

 Vytvoření přetlaku – účelem je zabránění vnikání nežádoucích plynů do systémů 

s vodíkem (převážně s kapalným). 

 Periodické ohřívání částí systému s kapalným vodíkem – účelem je odstranění 

zkondenzovaného a ztuhlého vzduchu a jiných plynů na neizolovaných částech 

zařízení. 

 Filtry – účelem je  především zabránění vnikání a šíření nečistot do a v systému 

(převážně ztuhlých částic vzduchu u systémů s kapalným vodíkem). 
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Dalším důležitým předpokladem protivýbuchové ochrany je zamezení možné iniciace 

výbušné směsi vodíku a oxidačního prostředku. Z tohoto důvodu je nutné odstranit všechny 

potencionální zdroje iniciace (požadavek NV č. 406/2004 Sb.), mezi něž patří: 

 Elektrické iniciační zdroje – výboj statické elektřiny, elektrický oblouk (vypínače, 

elektromotory, mobilní telefony apod.), atmosférický výboj (blesk), el. jiskra vzniklá 

v souvislosti s činností zařízení (kompresory, generátory, vozidla apod.), elektrický 

zkrat apod. 

 Mechanické iniciační zdroje – mechanická jiskra vzniklá nárazem, třením nebo 

otěrem, vibrace, opakované namáhání materiálu ohybem apod. 

 Tepelné iniciační zdroje – otevřený plamen, horký povrch, horké spaliny (např. ze 

spalovacích motorů nebo komínů), exploze (demolice staveb, výbuch pyrotechniky) 

apod. 

Z hlediska protivýbuchové ochrany vodíkových technologií, je nutno věnovat 

zvýšenou pozornost zmiňované akumulaci statického náboje. Řešením může být vhodná 

volba materiálů, vodivé propojování jednotlivých částí a celkové uzemnění systému. Měli by 

být uzemněny také všechny připojované komponenty (např. cisterna při plnění vodíku do 

zásobníku). Zdrojem statického náboje nesmí být ani přítomné osoby a činnosti (vhodná 

volba OOPP, nářadí, přístrojů apod.). 

Použité nářadí a vybavení musí odpovídat požadavkům uvedeným v nařízení vlády 

č. 406/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Požadavky na ochranné zařízení 

a systémy, bezpečnostní, řídící a regulační přístroje jsou uvedeny v nařízení vlády 

č. 23/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. 

V systémech s kapalným vodíkem, jejichž části mohou mít teplotu až C180  

a nejsou vhodně izolovány od okolního prostředí, hrozí nebezpečí zvýšení hořlavosti okolních 

materiálů vlivem kondenzace vzduchu a obohaceni okolní atmosféry kyslíkem. Přičemž, dle 

lit. [7] může být dosaženo hodnoty až .%52 obj  Pokud tedy nejsou některé části systému 

dostatečně izolovány, doporučuje se z pod jejich úrovně odstranit veškeré hořlavé materiály. 

Z důvodu zabránění vzniku detonace vlivem DDT procesu, je nutno zhodnotit vliv 

uzavřených a omezených prostor. Pro účely konstrukční protivýbuchové ochrany je vhodné 

instalovat zařízení pro odlehčení výbuchu, potlačení výbuchu popřípadě zařízení k zabránění 

přenosu plamene. Nicméně, pokud je přesto vznik exploze možný, je vhodnější navrhnout 
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dané zařízení odolné proti výbuchovému tlaku, popřípadě proti výbuchovému rázu. Toto 

řešení je však samozřejmě také nákladnější.  

Ke zdolání požáru lze použít instalaci následujících zařízení: 

 automatické odstavení systému v případě vzniku mimořádné události (s možností 

ručního vypnutí), 

 sprinklerový hasící systémy, 

 zaplavovací systémy, 

 práškové nebo halonové hasící systémy. 

Pracoviště s vodíkem je také nutné vybavit přenosnými hasícími přístroji (např. 

s náplní CO2, práškové), pro účely prvotního hašení požárů malých rozsahů. Před započetím 

hašení zapáleného unikajícího vodíku je vždy nutno primárně odpojit zdroj úniku. Důvodem 

je možný vznik výbušné koncentrace při uhašení požáru, přičemž dochází k trvajícímu úniku 

vodíku ze zdroje. Pokud však zdroj nemůže být odpojen, doporučuje se kontrolované 

vyhoření. Vodu jako hasivo lze využít k chlazení okolních zařízení. 

6.2.6 Doporučení pro oblast školení, postupů a činností 

Školení a příprava zainteresovaných osob 

Osoby a personál, jenž přichází do styku s technologiemi využívajícími vodík, musí 

v pravidelných intervalech absolvovat odborné školení a výcvik. Účelem je snížení rizika 

vzniku pracovních úrazů a závažných nehod. Jejich příčinou bývá dle lit. [7] nejčastěji lidská 

chyba. Součástí požadavků na zaměstnance je také znalost souvisejících právních předpisů, 

technických předpisů a schválené provozní dokumentace. Tyto požadavky vyplývají 

v pracovně právních vztazích ze zákoníku práce. Povinnost školení např. na úseku požární 

ochrany ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn 

a doplňků. 

Veškerý zainteresovaný personál by měl být pro danou technologii seznámen se 

základními fyzikálně chemickými a souvisejícími nebezpečnými vlastnostmi vodíku. Pro 

kritické činnosti (např. činnost operátorů) by měla být požadována odborná způsobilost. 

Obsluha vodíkových technologií by měla být také vyškolena a vycvičena v postupech 

a činnostech pro případ vzniku nouzové či havarijní situace. Mezi základní nouzové 

a havarijní situace lze zařadit: 

 únik vodíku, 
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 požár, 

 explozi, 

 vznik nadměrného tlaku, 

 kontaminace vodíkového systému jiným plynem (např. kyslíkem či plynem z inertního 

systému), 

 destrukce či poškození potrubních rozvodů, 

 únik a rozlití kapalného vodíku, 

 šíření oblaku hořlavých par, 

 selhání kritických částí systému. 

Pro efektivní a bezpečné provádění postupů a činností, v souvislosti s provozem nebo 

vznikem nouzové či havarijní situace, by prováděné školení mělo pokrývat následující oblasti: 

 znalost vlastností kapalného nebo plynného vodíku a souvisejících potencionálních 

nebezpečí, 

 znalost vlastností dusíku (nebo jiného inertizačního prostředku), 

 znalost bezpečnostních předpisů v provozovně, 

 znalost evakuačních postupů a evakuačních tras, 

 znalosti používání bezpečnostních oděvů, přístrojů (včetně dýchacích přístrojů), 

 znalost postupů osob, jenž při vniku nouzové či havarijní situace zůstávají na 

pracovišti z důvodu řízení kritických operací daného systému, 

 stanovení a znalost pravomocí a odpovědností zaměstnanců provádějících evakuaci, 

 stanovení postupů pro zajištění před lékařské první pomoci a ošetření, 

 pravomoci a odpovědnosti pracovníků při zajišťování bezpečnosti a pořádku, 

 stanovení postupů pro přivolání vnější pomoci (např. jednotek IZS), 

 postupy při zdolávání požárů, 

Doporučuje se, aby bylo školení prováděno pomocí formálního systému a aby 

záznamy o provedených školeních uchovány. [7, 19] 

Pro veškeré činnosti a postupy by tudíž měla být stanovena, vytvořena a schválena 

odpovídající dokumentace s níž by měli být seznámeni všichni zaměstnanci (rozsah znalostí 

dle svého pracovního zařazení a míry odpovědnosti). Zmíněné postupy a činnosti souvisí 

především s čištěním systému, chlazením systému, skladováním vodíku (např. postup při 

plnění skladovacích zásobníků),  transportu vodíku, činnostmi při provádění kontrol 

(např. těsnosti), oprav, údržby, odstávek zařízení, činnosti při vzniku mimořádné události 
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apod. Doporučení pro provádění bezpečnostního školení lze ze zahraničních zdrojů nalézt 

opět ve směrnici asociace EIGA: IGC Doc 23/08/E „Safety training of employees“, z roku 

2008. 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Pro účely prevence rizik souvisejícími s používáním vodíku, je nutno zaměstnance 

(dle požadavku zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a předpisů), 

případně také jiné zainteresované osoby chránit pomocí OOPP. Rizika související s expozicí 

lidského organismu vodíku byla popsána v kapitole 6.1.5. Zaměstnance je tedy nutno vybavit 

následujícími prostředky OOPP. 

 Ochrana zraku – především při činnostech souvisejících se spojováním 

a rozpojováním  různých částí vedení a komponent. 

 Rukavice chránicí proti chladu – pro činnosti spojené s kapalným vodíkem nebo 

chladným vodíkovým plynem (požadavek snadného sejmutí z rukou, nejsou vhodné 

dlouhé manžety). 

 Dlouhé ochranné kalhoty – nejsou vhodné manžety, kalhoty by měli přesahovat přes 

pracovní obuv. 

 Uzavřená pracovní obuv 

 Ochranný oděv vyrobený z bavlněného materiálu či případně materiálu Nomex®. 

Ochranný oblek by měl zajistit také dostatečnou antistatickou ochranu (NV 

č. 406/2004 Sb.), tudíž nejsou vhodné materiály na bázi syntetických materiálů. 

Ochranný oděv potřísněný nebo zasažený vodíkem musí být vyloučen z používání do 

doby, než je vodík účinně odstraněn. 

 Nevhodné jsou příliš těsně přiléhající nebo propustné ochranné rukavice a obleky. 

 Ochrana sluchu 

 Ochrana hlavy ve formě ochranných čepic nebo přileb. 

 Ochrana dýchacích cest – při činnostech v uzavřených prostorách s možným výskytem 

nedýchatelné atmosféry je nutno použít izolační dýchací přístroje, popřípadě přístroje  

bez nuceného nebo s nuceným přívodem vzduchu. 

 Mobilní detekční zařízení – detekce spalitelných plynů (viz. kapitola 2). 

Při pracích s nářadím na zařízeních v nichž se vyskytuje vodík, je nutno provést 

vhodné uzemnění jak osob, tak tohoto nářadí. Nářadí a nástroje musí být dále provedeny 

v nejiskřivém provedení a vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (požadavky 
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dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších změn a doplňků). 

Definice a požadavky na OOPP jsou uvedena v nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředku, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Činnosti spojené s přepravou a skladováním vodíku 

Při skladování a dopravě vodíkového plynu, ať již ve stlačené nebo zkapalněné formě, 

se doporučuje dodržovat následující doporučení: 

 zamezit přeplňování nádrží a cisteren s kapalným vodíkem, 

 zamezit vytváření nepřiměřeného přetlaku v jakékoli části systému, 

 zamezit při zahřívání a vyprazdňování nádržích s kapalným vodíkem akumulaci 

kyslíku nad hodnotu .%2 obj , 

 před jakoukoliv operací spojenou s propojováním komponent (např. při plnění nádrže 

s automobilové cisterny), vhodně uzemnit jednotlivé části systému, 

 zamezit případnému úniku vodíku a okamžité přerušení činností při úniku nebo 

vzniklém požáru, 

 zamezit rychlému ochlazování zásobníků a jiných částí systémů s kapalným vodíkem 

(vlivem velkých teplotních rozdílů a kontrakcí materiálu dochází k namáhání částí 

systému), 

 kontrola a údržba systému (koroze, netěsnosti, poškození apod.), 

 přerušit nebo případně ukončit prováděné operace při bouřce (i pokud se bouřka pouze 

blíží), 

 odstranění veškerých možných zdrojů iniciace, 

 udržování pořádku a čistoty jak na přístupových a evakuačních cestách, tak na daném 

technologickém zařízení (požadavek uveden také např. v nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve 

znění pozdějších změn a předpisů). 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla specifikace požadavků vztahujících se k technické 

bezpečnosti zařízení a bezpečnosti práce, spojených s vodíkovými technologiemi. Dále pak 

návrh aplikace právních předpisů a standardů v souladu s požadavky Evropské unie. 

V teoretické části práce byly uvedeny základní a specifické vlastnosti vodíku. Další 

pozornost byla věnována nastínění možností detekce vodíkového plynu a vodíkového 

plamene a uvedení všeobecných doporučení pro realizaci těchto detekčních systémů. Byly 

zmíněny základní způsoby výroby vodíku, možnosti skladování, přepravy a distribuce. 

Stručně byly popsány i možnosti nynějšího a budoucího využití vodíku. 

Praktická část práce byla zaměřena na zjištění současného stavu českých právních 

a technických předpisů, vztahujících se k problematice bezpečnosti vodíkových technologií. 

Byly uvedeny základní právní a technické předpisy a oblasti jejich obecného použití. Zároveň 

byl naznačen trend vývoje těchto bezpečnostních přepisů v rámci Evropské unie a světového 

měřítka. Výsledkem bylo zjištění, že v rámci České republiky prozatím chybí jednotná právní 

úprava týkající se bezpečnosti vodíkových technologií. Bezpečnost se tak opírá pouze 

o obecné právní předpisy a nezávazné technické normy. Ve světě jsou již dlouhou řadu let 

vyvíjeny standardy zabývající se touto problematikou, především v oblasti technického řešení. 

Pro účinné a bezproblémové zavádění vodíkových technologií je tedy nezbytně nutné tyto 

standardy zahrnout do sytému českých norem. Bude tedy nutno vytvořit vhodný právní 

podklad ke stanovení závaznosti těchto dokumentů. 

V rámci praktické části byly také stanoveny základní technická doporučení, udávající 

prioritní požadavky potřebné pro zajištění bezpečnosti vodíkových technologií, v souladu 

s mezinárodně uznávanými standardy. Jedná se o doporučení především v oblasti výběru 

materiálu, skladování, přepravy a distribuce, vybavení a provedení technologických zařízení, 

požární a protivýbuchové ochrany, výcviku, školení osob a prováděných činností. Výsledky 

práce lze využít při tvorbě národních právních a technických předpisů. 

Vzhledem ke značné rozsáhlosti problematiky vodíkových technologií, může být práce 

námětem k dalšímu rozpracování. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

CCVE Closed Circuit Video Equipment  

ČATP Česká asociace technických plynů 

DDT Deflagration to Detonation Transition 

EIGA European Industrial Gases Association 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

FC Fuel Cell  

FCH JTI Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative 

HFP European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform 

IEA International Energy Agency 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization 

LEL Spodní mez výbušnosti 

MIE Minimální iniciační energie 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

PEM Proton Exchange Membrane  

PSA Pressure Swing Adsorption 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 

UEL Horní mez výbušnosti 

UNECE United Nations Economic Commission for Europe 

U.S. DOE United States Department Of Energy 
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