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ABSTRAKT 

Váchová M.: Obslužná, technologická a provozní bezpečnost čerpací stanice vodíku. 

Disertační práce Ostrava: VŠB - TUO, 2011. 131 s. 

 

Ostrava patří mezi regiony se značným zatížením životního prostředí prachovými                    

i plynnými emisemi. Poslední průzkumy ukázaly, že velkou měrou k  zátěži přispívá                      

i nárůst automobilové dopravy a s tím spojená exhalace škodlivých látek výfukových 

plynů. 

 

Jedna z možných alternativ řešení jak přispět ke zlepšení životního prostředí v  Ostravě je 

náhrada klasických fosilních paliv (benzin, nafta, zemní plyn) alternativními zdroji  paliv.  

V roce 2007, 2008, 2009 proběhla řada jednání na úrovni náměstků hejtmana 

Moravskoslezského kraje (MSK) na odboru dopravy,  životního prostředí a rozvoje MSK  

ve spolupráci  s  Agenturou pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Představitelé MSK byli 

vstřícní myšlence využití vodíku jako alternativního řešení pro městskou dopravu                              

a kyvadlovou dopravu Ostrava - letiště Leoše Janáčka v  Mošnově. VŠB-TUO, Fakulty 

bezpečnostního inženýrství a elektrotechniky a informatiky, členové Klastru 

HYDROGEN-CZ o.s, se měli podílet na přípravné fázi projektu „ Čerpací stanice na 

vodík“ a v konečné fázi i na její realizaci. Návrh projektu byl podán v  rámci výzvy 

Moravskoslezského kraje v oblasti „Vědy a výzkumu“, ale projekt nakonec nebyl vybrán 

k realizaci. Součástí tohoto projektu byl i požadavek na řešení technologické, provozní                       

a obslužné bezpečnosti vzhledem k tomu, že tato čerpací stanice měla sloužit komerčním 

účelům. V té době v České republice nebyla  žádná zkušenost s  obdobným zařízením.               

Je samozřejmě řada firem, které čerpací stanice na vodík ve světě  realizují  jako například   

LINDE-GAS a.s. nebo AIR LIQUID s r.o., AIR PRODUCT s r.o. a další, ale tato čerpací 

stanice měla být výsledkem řešitelského týmu VŠB-TUO. 

 

Cílem disertační práce bylo na základě stanovení rizikových faktorů a vyhodnocení 

možných rizik,  navržení   metodiky  pro  auditování  systému.  

 

Klíčová slova: vodík, alternativní palivo, rizikové faktory, čerpací stanice, obsluha, 

bezpečnost 
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ABSTRACT 

Váchová M.: Operational, technological and service safety of the hydrogen filling station  

VŠB - TUO, 2011. 131 p. 

 

Ostrava is one of the regions where environment is heavily affected by the dust and 

gaseous emissions. Recent research has shown that the main contributing factors are the 

growth of the automobile traffic and related emissions of harmful substances produced by 

the exhaust gases. 

One of the options how to improve the environmental situation in Ostrava is to substitute 

conventional fossil fuels (petrol, diesel, natural gas) with the alternative types of fuel. In 

2007, 2008 and 2009, there was a number of negotiations on the level of the Deputy 

Governor of the Moravskoslezský Region (MSK) at the department of transport, 

environment and development, in partnership with The Agency for Development of MSK. 

The authorities had been in favour of the use of hydrogen as the alternative fuel for the 

public transport and the shuttle service between Ostrava and the airport of Leoš Janáček in 

Mošnov. The VŠB-TUO, the Faculties of Safety Engineering and of Electrical Engineering 

and Computer Science and members of the HYDROGEN-CZ o.s. cluster were supposed to 

participate in the preparatory stage of „The Hydrogen Filling Station Project“ and its 

implementation as well. The project was submitted based on the appeal of MSK in the 

research and devleopment area, however, it was not selected for implementation at that 

stage. A part of the project was the operational, technological and service safety of the 

station as it was expected to be used also for the commercial purposes. There was no 

related experience available in the Czech Republic in that period. There is, of course, a 

number of companies that carry out the hydrogen filling stations in the world, such as 

LINDE-GAS, a AIR LIQUID or AIR PRODUCT. However, this filling station was 

supposed to be designed by the research team of VŠB-TUO. 

Therefore, the objective of this dissertation thesis was to develop the metodology for the 

system auditing, based on identifying the risks and profound risk assessment.  

Key words: hydrogen, alternative fuel, risk factors, filling station, operation, safety 
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Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracovala samostatně s použitím literatury 

uvedené v soupisu bibliografických citací a v souladu se Studijním řádem.  
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PŘEDMLUVA (MOTIVACE) 

Motivací pro sepsání této práce bylo uspokojení jedné ze základních lidských potřeb, a to 

sociální (kulturní) potřeby vzdělávání.  

Důvodem pro řešení problematiky technologické, provozní a obslužné bezpečnosti čerpací 

stanice na vodík bylo naplnění jednoho z  cílů Výzkumného projektu  2006 - 2010  klastru 

HYDROGEN-CZ o.s. s  názvem „Výdejní stanice na vodík VŠB-TUO“. 

Řešení výzkumného projektu bylo zaměřeno na 3 klíčové tématické oblasti, z nichž jedna 

byla vymezena požadavky na bezpečnost technologie a obsluhy čerpací stanice na vodík.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci této práce.                         
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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ADR                 Accord  Dangerous Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných látek 

AFC                Alkalický palivový článek 

Amu Unifikovaná atomová hmotnostní konstanta, která činí 1/12 klidové hmotnosti 

atomu uhlíku 12 ( , tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v 

základním stavu a nevázaného chemickými vazbami 

ANSI                 American National Standards Institute (Americký národní standardizační 

institut) 

ASTM               American Society for Testing and Material (Americké sdružení pro testování a 

materiály) 

AV ČR           Akademie věd České republiky 

ATEX             Transportable Pressure  Equipment (přenosná tlaková zařízení) 

Bar Bar, vedlejší jednotka tlaku v soustavě SI. Bar je stále užíván pro svou 

názornost, neboť přibližně odpovídá starší jednotce tlaku jedné atmosféry 

°C Celsiův stupeň, jednotka teploty 

ČATP           Česká asociace technických plynů 

ČR                 Česká republika 

ČSN                Česká státní norma 

ČÚBP           Český úřad bezpečnosti práce 

DOE                 U.S. Department of Energy (Ministerstvo energetiky USA) 

DOT                   U.S. Department of Transportation (Ministerstvo dopravy USA) 

EPA                 United States Enviromental Protection Agency (Agentura pro ochranu 

životního prostředí USA) 

EU                    Evropská Unie 

FRP             Fiber – reinforced polymers (polymery vyztužené vlákny) 

G Gram, definován jako jedna tisícina kilogramu 

HRS               Hydrogen Refueling  Station (čerpací stanice na vodík) 

HYTEP         Česká vodíková technologická platforma 

ICE                  Internal combustion engine (upravený spalovací motor) 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra_%28jednotka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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ISO                   International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)  

K Kelvin, jednotka teploty, indikující termodynamickou teplotu. 

Km Kilometr, jednotka délky v metrické soustavě, která se rovná tisíci metrů 

Kg Kilogram, základní jednotka hmotnosti. Podle soustavy SI je definován jako 

hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého u Mezinárodního 

úřadu pro míry a váhy v Sèvres (Francie) 

MEA                 Membrane electrode assembly (spojená zařízení PEM v palivových článcích) 

MCFC              Molten carbonate fuel cell (palivové články s roztavenými uhličitany) 

Min Minuta, jednotka času, jedna minuta je šedesátina hodiny 

MMR               Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mol Základní fyzikální jednotka látkového množství. Jeden mol libovolné látky 

obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku 
12

C.  

MV                  Ministerstvo vnitra 

NAFION         Polymerní iontoměničová membrána 

NASA               National Aeronautics and Space Administration (Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku) 

NECAR            New Electric Car (vyvíjí automobilka Daimler-Benz) 

NFPA                National Fire Protection Association (Národní sdružení pro požární ochranu) 

NHA                 National Hydrogen Association (Národní sdružení vodíku) 

Pa Pascal, základní jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na 

jednotkovou plochu (1 m²), tzn. je ekvivalentní N/m² 

PED                Pressure  Equipment Directive (norma pro tlaková zařízení) 

PEFC              Polymer Elektrolyte Fuel Cell (palivový článek s polymerním elektrolytem) 

PEM               Polymer Electrolyte Membrane (polopropustná membrána na bázi polymerů) 

pH Vodíkový exponent - číslo, které v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje 

kysele či naopak alkalicky (zásaditě) 

PSA              Pressure-Swing-Adsorption (technologie pro oddělení plynu s plynné směsi) 

RID Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných látek po železnici 

SHA                 Sourcebook for Hydrogen Applications (pravidla pro vodíkové aplikace) 

Sec Sekunda, základní jednotka času v soustavě SI 

SME                  American Society of Mechanical Engineers (Americké sdružení inženýrů) 

SOFC              Solid oxide fuel cell (palivové články s tuhými oxidy) 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI
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SSSR Svaz sovětských socialistických republik 

SRBN               Solid Rocket Booster (přídavný raketový motor) 

TC                 Technical Committee (Technická komise) 

UBC             Uniform Building Code (pravidla pro jednotnou výstavbu v USA) 

UFC              Uniform Fire Code (jednotná požární pravidla v USA) 

USA              Spojené státy americké 

V Volt, jednotka elektrického napětí, resp. elektrického potenciálu. V soustavě SI 

patří mezi odvozené jednotky, rozměr v základních jednotkách SI je: V = 

m2·kg·s−3·A−1 

VŠB-

TUO         

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

W Watt, hlavní jednotka výkonu. 1 watt je výkon, při němž se vykoná práce 

1 joulu za 1 sekundu 

Wh Watthodina, jednotka energie. V praxi se nejčastěji používá násobek 

kilowatthodina, kWh, která má 1000 watthodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_potenci%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_SI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odvozen%C3%A1_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekunda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_%28fyzika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Joule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekunda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY  

Energetické využívání fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí) a jejich zásoby jsou stále 

více diskutovanou oblastí současné světové ekonomiky.  S růstem počtu obyvatel roste       

i spotřeba fosilních paliv.  Nemalou úlohu hraje i geopolitická situace ve světě.  Většina 

světově významných nalezišť ropy je v politicky nestabilních zemích, a tak se 

k problematice zásob ropy a jejího využití přidružuje i politická bezpečnost. 

Výroba elektrické energie a zejména využití fosilních paliv v dopravě přináší s sebou               

i negativní dopady na životní prostředí globálního charakteru způsobené exhalacemi 

škodlivých látek (skleníkových plynů) do ovzduší. Důsledkem skleníkového efektu 

je oteplování Země. 

Vzhledem k prudkému rozvoji dopravy ve vyspělých zemích světa, emise škodlivých látek 

(skleníkové plyny) z dopravy několikanásobně převýšily emise z jiných sektorů. Mnoho 

velkých měst v blízké budoucnosti nebude schopno dodržet limity kvality ovzduší.  

Škodlivé látky, které vznikají spalováním fosilních paliv ve spalovacích motorech jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 1:  Látky vznikající spalováním fosilních paliv (Zdroj: CDV) 

                                  Emitované množství *g.kg-1 paliva 
Látka Benzínový 

osobní automobil 

s katalyzátorem 

Naftový osobní 

automobil 

LPG osobní 

automobil 

Naftové nákladní 

vozidlo nad 3,5 t 

CO2  3500 3464 3030 3183 
CO  10,58 4,06 121,0 9,31 
NOX  3,31 18,16 36,80 30,56 
N2O  4,5 0,17 0 0,19 
CH4  0,31 0,08 1,02 0,06 
VOC  1,07 0,54 26,4 2,66 
PM  0 / 0 1,63 0 1,1 
SO2  1,02 - - - 
PAH  260 / 143,8 1277 49,46 241,9 
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1.1   Současný stav problematiky 

Z důvodu trvale udržitelného rozvoje v posledních několika desetiletích sílí snaha po 

změně současného energetického principu a hledání alternativního řešení. Jedním z důvodů 

je i stav zásob fosilních paliv. V současné době fosilní paliva zabezpečují cca 85 % světové  

spotřeby energie. Celosvětová poptávka po ropě, resp. ropných produktech, neustále roste. 

K tradičním velkým spotřebitelům ropy se přiřadila Čína a Indie s výrazným nárůstem 

počtu vozidel.  

 

 

Graf č. 1: Rozložení světové spotřeby energie  

(zdroj:http//filip-sellner.byl.cz/sem ) 

 

V posledních třiceti letech se objevují stále častěji informace o nadcházející ropné krizi. 

V této souvislosti se ve světě hovoří o ropném vrcholu (oil peak nebo Hubbertův ropný 

zlom). Jedná se o časový úsek, od kterého těžba ropy vstoupila do fáze poklesu a směřuje 

k celkovému vyčerpání zásob. Odborníci jsou v odhadu ropného vrcholu nejednotní, jedni 

udávají jako „peak“ rok 1973, jiní rok 2006 (viz obr. č. 2). Nesporné je, že fosilní paliva 

v budoucnu vytěžena budou. Vědci odhadují zásoby ropy na přibližně 50 let, zásoby 

zemního plynu na 100 let a zásoby uhlí na 200 - 300 let. 

Alarmující je zejména odhad zásob ropy na cca 50 let a rovněž rozložení světových zásob 

této strategické suroviny na planetě. Tato relativně krátká doba nutí lidstvo hledat jiné, 

alternativní zdroje energie [1].  
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Zásoby ropy a její rozložení na Planetě názorně ukazují obrázky 2 a 3. 

 

 
 

Graf č. 2:  Předpokládaný scénář průběhu ropných zásob ve světě  

(zdroj:Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf č. 3:  Procentuální rozložení světových zásob ropy  

(zdroj: BP Statistical of World Energy) 
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Zatím neexistuje rovnocenná náhrada současného dominantního postavení ropy a jakákoliv 

přijatá opatření nemohou situaci zásadně změnit.  

V roce 2006 Evropská komise položila základy  evropské energetické politiky tzv. „Zelená 

kniha“, která nastiňuje, jak by evropská energetická politika mohla naplnit tři základní cíle 

energetické politiky: udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek. Bylo 

definováno 6 prioritních oblastí.  Jako třetí prioritní oblast byla uvedena  udržitelná, účinná 

a rozmanitá skladba zdrojů energie [2] .  

 

Obnovitelné zdroje a jaderné zdroje jako jediné neprodukují skleníkové plyny. Jednou 

z alternativních řešení jak snížit emise skleníkových plynů v ovzduší a nahradit 

uhlovodíková paliva je využití vodíku, především v dopravě. Výhodou vodíku je široké 

spektrum látek, ze kterých ho lze vyrobit. Dále vysoká výhřevnost vodíku, 3x vyšší než 

benzín a nafta. Nevýhodou je, že vodík se v přírodě nenachází v elementární formě a 

k jeho získání je nutná energie. Další nevýhodou je jeho plynný stav za normálních 

podmínek a tím nutnost  buď jeho zkapalnění  nebo komprese [3]. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST    

 

2.1 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI VODÍKU 

 

Vodík se na Zemi vyskytuje pouze vázaný v podobě uhlovodíků a vody. Elementární vodík 

je na Zemi přítomen jen vzácně, nejvíce elementárního vodíku se vyskytuje v blízkosti 

sopek v sopečných plynech. Plynný vodík se v našem prostředí vyskytuje ve formě 

dvouatomových molekul H2, je však známo, že v mezihvězdném prostoru je přítomen 

z převážné části jako atomární vodík H. Vodík je základním stavebním prvkem celého 

vesmíru, vyskytuje se jak ve všech svítících hvězdách, tak v mezigalaktickém prostoru. 

Podle současných měření se podílí ze 75 % na hmotě a dokonce z 90 % na počtu atomů 

přítomných ve vesmíru. 

 

V zemské atmosféře se vyskytuje jen ve vyšších vrstvách a díky své mimořádně nízké 

hmotnosti postupně z atmosféry vyprchává. 

 

Elementární vodík je jednou ze  složek zemního plynu, vyskytuje se i v ložiscích uhlí. Ze 

sloučenin je nejvíce zastoupena voda, která jako moře a oceány pokrývá 2/3 zemského 

povrchu. Bylo vypočteno, že se vodík podílí na složení zemské kůry (včetně atmosféry                 

a hydrosféry) 0,88 hmotnostními procenty a 15,5 atomárními procenty. 

 

Další významný zdroj vodíku představují organické sloučeniny. Vodík patří společně 

s uhlíkem, kyslíkem a dusíkem mezi tzv. biogenní prvky, které tvoří základní stavební 

kameny všech živých organizmů. Vodík se v přírodě tvoří při rozkladu organických látek 

některými mikroorganismy. Díky tomu se vodík vyskytuje prakticky ve všech 

sloučeninách tvořících nejvýznamnější surovinu současné energetiky a organické chemie. 

 

Vodík (lat. Hydrogenium) je jako prvek znám od r. 1766 (objevitel Henry Cavendish). Je 

nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru. 

Vodík vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky s výjimkou vzácných plynů, 

zejména pak s uhlíkem, kyslíkem, sírou a dusíkem, které tvoří základní stavební jednotky 

života na Zemi. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biogenn%C3%AD_prvek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
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Vodík existuje ve 3 izotopech: protium, deuterium a tritium. 

 

Standardní atom vodíku (protium) je nejjednodušší ze všech prvků a sestává z jednoho 

protonu a jednoho elektronu. Molekulární vodík H2 existuje ve dvou formách: ortho a para 

hydrogen. Obě formy mají identické chemické vlastnosti, ale v důsledku rozdílné spinové 

orientace mají rozdílné fyzikální vlastnosti. Při pokojové teplotě je vodík složen přibližně 

ze 75% ortho a z 25% para vodíku. Tím, že je para-hydrogen stabilnější při nižších 

teplotách, jeho koncentrace stoupá při nižších teplotách, dosahující 100 % v tekutém 

vodíku.  

 

Deuterium je stabilní izotop, který nepodléhá radioaktivní přeměně. Atom s jádrem 2H, 

který obsahuje v jádře jeden proton a jeden neutron, se od běžného vodíku  liší především 

atomovou hmotností, která činí 2,01363 amu. Ve spojení s kyslíkem tvoří deuterium tzv. 

těžkou vodu, D2O, která má významné využití v jaderném průmyslu. Deuterium je látka 

zpomalující rychlost neutronů. Dnes je deuterium využíváno také jako účinný stopovač 

biochemických reakcí. 

 

Tritium se označuje jako vodík 3H. Má jádro složeno z jednoho protonu a 2 neutronů a 

bývá někdy označován chemickou značkou T. Jeho atomová váha má hodnotu 3,01605 

amu. Na rozdíl od deuteria je jádro tritia nestabilní a rozpadá se s poločasem rozpadu 12,4 

roku za vyzáření pouze malého množství energetického beta záření. 

 

V přírodních podmínkách vzniká tritium především v horních vrstvách atmosféry při kolizi 

kosmického záření s jádrem atomu deuteria. Uměle je tritium získáváno v těžkovodních 

jaderných reaktorech při výrobě plutonia z přírodního uranu. Tritium slouží přitom jako 

jedna ze složek náplně termonukleární bomby, doposud nejničivějšího destrukčního 

prostředku, jaký druh Homo sapiens vyrobil. 

 

Vodík je za normálních podmínek bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Je bez chuti a zápachu. 

Je hořlavý, hoří namodralým plamenem, ale hoření nepodporuje. Jeho hustota je 14,38 krát 

 menší než hustota vzduchu. S molekulární hmotností 2,016 je vodík nejlehčím prvkem. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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Při teplotě nižší než 20,3 K (při atmosférickém tlaku) přechází vodík do skupenství 

kapalného. Vede teplo 7krát lépe než vzduch. Vodík je za normální teploty stabilní, pouze 

s fluorem se slučuje za pokojové teploty. Je značně reaktivnější při zahřátí, především 

s kyslíkem a halogeny se slučuje velmi bouřlivě, i když pro spuštění této reakce je nutná 

iniciace (např. jiskra, která zapálí kyslíko-vodíkový plamen). Vodík je velmi málo 

rozpustný ve vodě, ale některé kovy ho pohlcují (nejlépe palladium). Je schopen tvořit 

zvláštní typ chemické vazby, nazývaný vodíková vazba nebo také vodíkový můstek, kdy 

vázaný atom vodíku vykazuje afinitu i k dalším atomům, s nimiž není poután klasickou 

chemickou vazbou. Mimořádně silná je vodíková vazba s atomy kyslíku, což vysvětluje 

anomální fyzikální vlastnosti vody (například kapalné skupenství při molekulové 

hmotnosti 18 díky vodíkové vazbě.  Molekuly vody se seskupují do větších útvarů např. 

5x18=90, a to již odpovídá hmotnosti kapalného skupenství). 

 

Jednou z vlastností vodíku je jeho schopnost „rozpouštět“ se v některých kovech, např. 

v palladiu nebo platině, které poté fungují jako katalyzátory reakcí. Je to způsobeno tím, že 

vodík má velmi malé molekuly, které jsou schopny procházet různými materiály [4]. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti vodíku a jeho požárně-technická charakteristika jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palladium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADkov%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_afinita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palladium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platina
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Tabulka č. 2:  Fyzikálně-chemické vlastnosti vodíku a požárně – technická charakteristika (zdroj:  ČATP) 

 

Chemický vzorec H2 

Molekulová hmotnost 2,01588 g/mol 

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

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

Kritická teplota -239,9°C 

Kritický tlak 1,29 MPa 

Hustota plynu (při  0°C,101,3 kPa) 0,08987 kg/m
3
 

Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,07 

Teplota vznícení cca 520°C 

Dolní mez výbušnosti se vzduchem 4 obj. % 

Stechiometrická mez výbušnosti 29,5 % obj 

Nebezpečná koncentrace  2 % obj 

Horní mez výbušnosti se vzduchem 75 obj. %  

Výhřevnost 10 789 kJ/m
3
 

Rozpustnost ve vodě (při  0°C) 1,9 mg/l 

MESG (mezně bezpečnostní spára) 0,28 mm 

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

Barva bezbarvý 

Zápach bez zápachu 

UN 1049 vodík, stlačený 

CAS 333-74-7 

ES No: 215-605-7 

Označení nebezpečnosti 1F 

Teplotní třída T1 

Skupina výbušnosti II C 

Krystalová struktura  (plynné skupenství) šesterečná 

Relativní atomová hmotnost 1,00794 amu 

Atomový poloměr 25 (53)pm 

Tepelná vodivost 0,1815 W/(m.K) 
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2.2. VÝROBA VODÍKU 

 

Z hlediska vstupních zdrojů může být vodík vyráběn mnoha způsoby. Preference vyplývají 

především z provozních a investičních nákladů spíše než z celkové účinnosti procesu. Jako 

velmi perspektivní se jeví výroba vodíku vysokoteplotní elektrolýzou nebo chemickými 

cykly. V současné době převažuje výroba vodíku z fosilních paliv. Další možností je 

výroba vodíku z obnovitelných zdrojů pomocí elektrolýzy, vysokoteplotní elektrolýzy 

vody nebo zplyňováním (pyrolýzou) biomasy [5]. 

 

 

Graf č. 4: Podíl zdrojů a technologií na způsobu výroby vodíku 

(zdroj: HYTEP- Česká vodíková technologická platforma) 

 

 

2.2.1 Parní reforming zemního plynu 

 

Tato technologie je v současné době nejrozšířenějším a nejlevnějším způsobem výroby 

vodíku. Parním reformingem se vyrábí téměř 90 % vodíku.  Důvodem je vysoká efektivita 

procesu a nízké provozní a výrobní náklady. Nejčastější surovinou pro parní reforming je 

zemní plyn, ale lze použít i propan. Vodík je možné vyrábět také z uhlí nebo koksu 

procesem zplyňování. 

 

Princip parního reformingu spočívá v reformní reakci a následné konverzi oxidu 

uhelnatého. Teplo pro reformní reakci je získáváno z přímého spalování části zemního 

plynu.  
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Proces steamreformingu, jehož zjednodušené schéma je uvedeno na obr. č. 4, probíhá ve 

čtyřech krocích: 

 

1. Katalické odsíření: Sloučeniny síry v zemním plynu jsou hydrogenovány vodíkem na 

katalyzátoru a produkty vzniklé reakcí jsou odstraňovány adsorpcí na oxidu 

zinečnatém 

2. Reforming: Metan, který je hlavní složkou zemního plynu, reaguje s vodní párou při 

850 °C za vzniku syntézního plynu. Syntézní plyn je tvořen především směsí oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého, vodíku a vody. Uvolněná energie je využita k výrobě 

páry.   

3. Konverze oxidu uhelnatého: Oxid uhelnatý vzniklý v předchozím kroku reaguje 

v reaktoru s vodní parou za vzniku oxidu uhličitého a dalšího podílu vodíku. Po 

zchlazení na teplotu okolí je syntézní plyn dočištěn. 

4. Čištění vodíku: Vodík je od zbytku syntézního plynu oddělen na zařízení PSA 

(Pressure-Swing-Adsorption). Ostatní složky syntézního plynu, kromě vodíku, jsou 

na uhlíkových a zeoletických molekulových sítech sorbovány.  

 

Čistota vodíku při této metodě výroby je standardně  99,9% . Je možné dosáhnout i čistoty 

99,999% - změnou PSA absorpčního zařízení. Účinnost produkce vodíku je cca 80 %, je 

závislá na poměru páry a uhlíku ve směsi. Nevýhodou této technologie je produkce 

vysokého množství oxidu uhličitého (7,05 kg CO2/1kg vodíku) 

 

Reformní reakce:  

CH4 + H2O – CO + 3H2                                               rovnice  (1) 

 

Konverze CO: 

CO + H2O – CO2 + H2                      rovnice (2) 
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Obr. č. 1: Schéma steamreformingu  

(zdroj: HYTEP - výroba vodíku) 

 

 

2.2.2 Výroba vodíku elektrolýzou vody 

Jednodušší a účinnější metodou je elektrolýza vody. Je to proces, kdy stejnosměrný proud 

při průchodu vodným roztokem štěpí chemickou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem podle  

následující  reakce: 

 

2H2O - 2H2 + O2                   rovnice (3) 

 

Vodík se při elektrolýze vody s přídavkem elektrolytu (hydroxid draselný) vylučuje na 

katodě. Na anodě se vylučuje ekvivalentní množství kyslíku, který se při tomto způsobu 

získává jako vedlejší produkt. K výrobě 1 m
3
 vodíku je prakticky zapotřebí 4,2 – 5 kWh 

elektrické energie. Anodový a katodový prostor musí být oddělen membránou, aby se 

zabránilo smíšení plynů vyvíjených na obou elektrodách. Elektrolyticky vyvíjený vodík je 
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velmi čistý (obvykle 99,9 %); má jen nepatrný obsah kyslíku, který lze snadno odstranit 

vedením přes kontaktní hmotu. V současné době se dodávají elektrolyzéry o výrobní 

kapacitě několik litrů, ale i stovky metrů krychlových vodíku za hodinu. 

 

Proces elektrolýzy probíhá za pokojové teploty. Účinnost této technologie se pohybuje 

v rozmezí 80 - 92%. Výhodou tohoto procesu je získání vysoce čistého vodíku, který není 

nutno dodatečně čistit. Tato technologie je vhodná tam, kde je levná elektrická energie                 

a dostatek vody. Nevýhodou jsou vysoké náklady na membránu v elektrolyzéru a náklady 

na el. energii. 

 

 
 

 
Obr. č. 2:  Elektrolýza vody (zdroj: HYTEP - výroba vodíku) 

 

 

3.2.3 Vysokoteplotní elektrolýza (parní) 

Při tomto procesu část dodávané energie tvoří elektrická energie a část je přivedena ve 

formě tepla. Reakce probíhá ve vysokoteplotním elektrolyzéru, do kterého vstupuje pára. 

Vystupuje obohacená směs obsahující 75 hmotnostních procent vodíku a 25 hmotnostních 

procent páry.  Na anodě je z ní oddělen ion kyslíku, který prochází membránou. Vodík je 

pak oddělen v kondenzační jednotce. 
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Výhodou je nižší spotřeba elektrické energie. Při růstu teploty vstupní páry klesá spotřeba 

elektrické energie. Další výhodou je, že tento proces odstraňuje problémy s korozí díky 

cirkulací samotných H2O, H2, O2 bez jiných chemických látek. Účinnost této technologie 

je až 45 %.         

                                          

 

Obr. č. 3: Vysokoteplotní elektrolýza vody  

(zdroj: Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR) 

 

 

2.2.4 Parciální oxidace 

 

Zařízení pro parciální oxidaci uhlovodíků vyžadují enormní investiční náklady a jsou 

zpravidla realizovány pro spotřeby vodíku resp. syntézního plynu od 50.000 m
3
/h výše. 

Typickou výchozí surovinou je těžký olej. Jako surový produkt vzniká syntézní plyn, který 

je po vyčištění veden do reaktoru, v němž dochází ke konverzi oxidu uhelnatého a vodní 

páry na vodík a oxid uhličitý. 

 

2.2.5 Chloralkalická elektrolýza  

Průmyslová výroba upřednostňuje alkalické roztoky, nejčastěji 25 % roztok KOH, protože 

umožňují snadnější kontrolu koroze a jsou levnější. Tento proces je technologicky vyspělý 
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už několik desetiletí. Chloralkalická elektrolýza vody je komerčně prováděna pouze ve 

velkém měřítku, vodík zde vzniká jako vedlejší produkt při výrobě chloru a je často 

spotřebováván jako zdroj energie v závodě, kde byl vyroben. Roztok soli a vody je 

elektrolyticky rozložen na vodu, hydroxid sodný (na katodě) a chlór (na anodě) podle 

rovnice: 

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2                 rovnice (4) 

 

2.2.6 Fotoelektrochemické metoda 

Fotoelektrochemický systém je založený na kombinaci využití sluneční energie ve 

fotovoltaickém článku a elektrolýzy vody. Fotovoltaický systém využívá principu přímé 

přeměny energie slunečního záření na energii elektrickou pomocí fotoelektrického jevu. 

Aby PV článek sloužil jako zdroj proudu, musí v něm nastat rozdělení elektronů a mezer. 

Fotovoltaický článek není homogenní polovodič, ale skládá se z části mající elektronovou 

vodivost (materiál typu n, například křemík s příměsí fosforu) a části mající děrovou 

vodivost (materiál typu p, například křemík s příměsí boru). 

 

Při fotoefektu, který se odehrává na p-n přechodu, působí na fotonem vybuzený elektron           

i na místo, které po něm zůstane, elektrické pole, v němž se částice pohybují k elektricky 

opačně nabitému prostředí. Vzápětí začne probíhat elektrický proud, úměrný počtu 

absorbovaných elektrických kvant. Mezi oběma částmi polovodiče naměříme elektrické 

napětí, které však je velmi malé, většinou méně než 1 V. Z toho důvodu se fotovoltaické 

články řadí za sebou do větších souborů. Výkon solárního článku se vypočítá jako součin 

proudu a napětí a závisí na různých vlivech, jako například intenzitě ozáření, teplotě 

článku a spektru světla. Typické solární články o velikosti 10 x 10 cm vytvářejí proud                 

o velikosti 3 - 6 A, při napětí 0,5 V dosahují výkonu 1,5 - 3 W.  

 

Jako materiál fotovoltaických článků se nejčastěji využívají následující tři typy. Křemík   

(Si)  je dnes nejvíce používaný materiál pro výrobu solárních článků. V podstatě se dělí na 

dva druhy - polykrystalický křemík, jež je vhodný pro menší výkony. Jeho  hlavní výhodou 

je snadná dostupnost a poměrně dobrá účinnost i při nižších hladinách osvětlení. Dalším 
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druhem je monokrystalický křemík - vhodný pro větší výkony. Při dostatečném osvětlení 

mají články vyšší účinnost než při použití polykrystalického křemíku. Článek                              

z monokrystalického křemíku o ploše 100 cm
2
 je schopen dodávat proud 3 až 4 A. Čistý 

křemík je však velmi drahý, což právě způsobuje výsledné vysoké ceny článků. Naopak 

levnější, méně čistý křemík má zase nevhodné vlastnosti a hlavně výrazně nižší účinnost 

přeměny záření na elektrickou energii. V současné době se již objevily postupy, jak i tento 

špinavý křemík v solárních článcích využít. 

Arsenid galia (GaAs, příp. GaAs/Ge) - Hlavní výhodou tohoto materiálu je vyšší účinnost 

– 20 %, větší odolnost proti kosmickému (tvrdému) záření a schopnost pracovat bez 

snížení efektivity i při teplotách nad 100 °C. Mezi jeho nevýhody patří mnohem vyšší cena 

a větší hustota GaAs oproti krystalickému křemíku. 

 

Sulfid kademnatý (CdS) - články tvořené přechodem Cu2S a CdS - dosahují účinnosti             

10 %. Jejich výhodou je malá hmotnost, díky čemu se používaly při kosmických 

aplikacích. Nevýhodou je malá stabilita těchto článků a dnes se již nepoužívají. 

Pokročilejší variantou tohoto historicky nejstaršího typu článků jsou kombinace sulfidu 

kademnatého s teluridem kademnatým (systém CdS - CdTe). Články vyhovují jen pro 

napájení zařízení s malým příkonem, a proto se nevyužívají v energetice. 

 

Mimo uvedené "klasické" struktury a materiály se již objevují technologie tzv. „thin-film“ 

solárních článků, ty by měly v budoucnu zastínit všechny dosud používané typy, ale zatím 

se vědci a technici stále ještě potýkají s jejich nízkou odolností a životností. Jejich výroba 

by zatím byla několikanásobně dražší než u klasických solárních článků, což je pro 

komerční firmy zatím nevhodné. 

 

Fotoelektrochemický (PEC) systém je složený z fotovoltaického článku a Pt elektrody, 

které jsou ponořeny v roztoku elektrolytu. Polovodič absorbuje sluneční energii, vytváří 

směr a řídí elektrolytickou reakci s produkcí vodíku na polovodičové elektrodě a kyslíku 

na kovové elektrodě. Pro takový průběh je potřeba pásmový odstup mezi 1,6 – 2,2 eV                   

a hranice pásma musí překrývat redoxní potenciál vody. 
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Pro přímý PEC rozklad vody je třeba několik klíčových kritérií, PV článek musí vyrábět 

dostatečné napětí ke štěpení vody, musí být stabilní v roztoku elektrolytu a jeho povrch 

musí odolávat korozi, dále musí redukovat energii v případě přepětí a náboj se musí rychle 

přemístit z povrchu elektrody do vody. 

 

Vhodné materiály pro PEC systém jsou nitridy galia, které jsou dražší, ale chemicky 

stabilní a mají vysokou účinnost. Amorfní křemík je méně nákladnou variantou, ale při 

jeho používání se objevily problémy s jeho stabilitou v roztoku a korozní odolností. Další 

možností je využít měď-galium-indium diselenidu. Fotoelektrochemický systém pracuje                

s účinností okolo 10 %. 

 

2.2.7 Získávání vodíku z biomasy 

Dalším obnovitelným zdrojem s velkým potenciálem je biomasa, ze které lze vodík získat 

termickou (zplyňování, pyrolýza) i biologickou (fermentace, anaerobní a metabolické 

procesy) cestou.  

 

2.2.8 Zplyňování biomasy 

Pro zplynění biomasy je v současné době používáno mnoho technologií. Jednou ze 

základních metod je zplyňování v generátorech s pevným ložem. Tento způsob je méně 

investičně náročný, avšak je použitelný jen pro malé tepelné výkony. Zplyňování probíhá 

při nižších teplotách (kolem 500 °C) a za atmosférického tlaku ve vrstvě biomasy. Vzduch 

jako okysličovací médium proudí bud' v souproudu (směr dolů) nebo v protiproudu 

směrem nahoru vzhledem k postupnému pohybu zplyňovaného biopaliva. Popelové zbytky 

se odvádějí ze spodní části reaktoru.  

 

Nevýhodou tohoto systému je značná tvorba dehtových látek, fenolů případně dalších 

organických sloučenin, jejichž odstranění představuje největším problém. Při zplyňování 

ve fluidních generátorech probíhá zplyňovací proces při teplotách 850 až 950 °C, a to při 

atmosférickém tlaku, nebo v tlakových generátorech při tlaku 1,5 až 2,5 MPa. 
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Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Tlakové zplyňování biomasy vycházelo 

bezprostředně z vývoje zplyňovacích technologií uhlí, v nichž byly z mnoha důvodů 

používány výlučně tlakové generátory. Obecně menší jednotkové výkony zařízení                        

s biomasou a její specifické vlastnosti vedou k tomu, že v současné době je dávána 

přednost systémům s atmosférickým zplyňováním. Zplyňování probíhá podle následujících 

reakce, která je doplněna konverzí CO. 

 

C6H12 O6 + O2 → CO + H2 + CO2                                                                           rovnice (5) 

CO + H2O → CO2 + H2                                                        rovnice (6) 

2.2.9 Pyrolýza 

Pyrolýza je fyzikálně – chemický děj, při kterém probíhá rozklad organických materiálů za 

nepřístupu médií obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez 

termické stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní 

procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na nízkoteplotní (< 500 °C), středněteplotní 

(500 – 800 °C), vysokoteplotní (> 800 °C).  

 

V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, které je 

možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200 °C 

dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně 

endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C probíhá karbonizace. Zde dochází                         

ve značné míře ke štěpení (trhání)  bočních řetězců  vysokomolekulárních organických 

látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty                   

a pevný pyrolyzní zbytek. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou 

primární produkty vzniklé karbonizací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak                        

z pevného pyrolyzního zbytku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, 

jako je H2, CO, CO2, CH4, H2S a H2O. 

 

Příklad některých reakcí probíhající při pyrolýze (všechny uvedené reakce jsou 

endotermní): 
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CnHm → xCH4 + yH + zC                            rovnice (7) 

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2                            rovnice (8) 

C + H2O ↔ CO + H2                  rovnice (9) 

C + CO ↔ CO2                rovnice (10) 

 

 

2.2.10 Rychlá pyrolýza 

Rychlá pyrolýza je v současné době považována za jeden z vysoce progresivních procesů 

ve skupině technologií, které mění biomasu ve formě dřeva a jiných odpadních materiálů 

na produkty vyšší energetické úrovně, jako jsou plyny, kapaliny a pevné látky. Správný 

průběh pyrolýzního procesuje je dán extrémně rychlým přívodem tepla do suroviny, 

udržováním potřebné teploty, krátkou dobou pobytu par v reakční zóně a co nejrychlejším 

ochlazením vzniklého produktu. Primárním energetickým produktem je kapalina - bio-olej, 

kterou lze snadno skladovat, přepravovat, ale také využívat jako obnovitelný zdroj vodíku. 

Proces výroby vodíku parním reformingem oleje probíhá při teplotě 750 – 850 °C                              

s použitím Ni nebo Ni – Al katalyzátorů a lze jej popsat následujícími reakcemi: 

 

bio – olej + H2O → CO + H2O              rovnice (11) 

C + H2O → CO2 + H2                rovnice (12) 

 

2.2.11 Biologické způsoby výroby vodíku 

Vodík lze vyrábět parním reformingem z ethanolu, který je produktem fermentace 

biomasy. Fermentace (kvašení) je přeměna látky za účasti enzymů mikroorganismů 

(působících jako katalyzátory), při němž probíhají v důsledku metabolické aktivity 

mikroorganismů chemické přeměny organických látek, obvykle sacharidů a vznikají látky 
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energeticky chudší (ethanol a oxid uhličitý). Nejvhodnější surovinou jsou např. brambory 

nebo cukrová třtina. Kvasný proces probíhá podle rovnice: 

 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2                rovnice (13) 

 

Kvalita takto získaného ethanolu je velmi závislá na výchozí surovině, následné čištění se 

provádí v destilačních kolonách. 

 

K získávání vodíku lze také využít anaerobní procesy, při kterých acetogenické a jiné 

bakterie produkují vodík. Při anaerobní konverzi organických substrátů do reálných 

technologií je nutné si uvědomit, že bakterie mají nejen rozdílné nutriční požadavky, ale               

i rozdílnou kinetiku růstu, odlišné požadavky na optimální pH a teplotu a odlišnou úroveň 

potenciálu prostředí. 

 

Vodík lze také vyrábět pomocí zelených řas, které obsahují enzym hydrogenázu, 

fotobiologickými procesy. Zatímco při běžné fotosyntetické přeměně CO2 a vody vzniká 

kyslík, cukr a voda, využitím bezsirného prostředí lze místo kyslíku produkovat vodík.                

K fotobiologické výrobě vodíku se nejčastěji využívá řasa chlamydomonas reinhardtii [6]. 

 

 

 

 

2.3 SKLADOVÁNÍ VODÍKU  

Pro budoucnost vodíkových technologií a palivových článků je klíčovým parametrem 

bezpečnost, cenová dostupnost a energetická náročnost způsobu skladování vodíku. Tím, 

že vodík má nejmenší hustotu a nejnižší bod varu, je jeho skladování náročnější                              

a komplikovanější. Technologii skladování lze rozdělit na tradiční způsob skladování 

vodíku a alternativní. Rozhodujícím faktorem pro materiál mobilních a stacionárních 

zařízení skladování vodíku je jeho objemová hustota.  
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2.3.1 Plynná fáze  

Stlačený plynný vodík je podle potřeb spotřebitelů dodáván v tlakových lahvích, svazcích 

tlakových lahví nebo pomocí bateriových vozů do vysokotlakých zásobníků. Pro tyto účely 

se používá bezešvých lahví z nízkouhlíkaté nebo legované oceli o objemech od několika 

litrů až do 50 litrů vodního objemu. Pro čistější druhy vodíku jsou používány tlakové lahve 

o objemu 10 a 2 litry. Při větších spotřebách vodíku je vodík dodáván ve svazcích 

tlakových lahví. Svazek pevně spojených lahví obsahuje 12 kusů tlakových lahví a při 

tlaku 350 bar pojme obvykle 107 m
3
 vodíku. U nejnovějších aplikací je stlačený plynný 

vodík dodáván při tlaku 450 - 700 bar (současný technologický limit je 1000 bar).  

 

 

 
Obr. č. 4:  Tlakové lahve (zdroj: ČATP) 

Stlačený plynný vodík lze v případě velkých spotřeb skladovat v tlakových zásobnících. 

Jedná se válcové tlakové nádoby o pracovním tlaku 50 bar. Zásobníky se umísťují buď do 

vertikální nebo horizontální polohy.          
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Obr. č. 5:  Velkokapacitní tlakový zásobník (zdroj: H2web) 

2.3.2 Kapalná fáze 

Fosilní paliva je možno skladovat v kapalném stavu při běžných teplotách a při relativně 

nízkém tlaku. Zkapalněný vodík lze skladovat při teplotě –253 °C. S tím jsou spojené                  

i vyšší nároky na použitý materiál zásobníků. Používají se vícevrstvé nádoby o max. 

přetlaku 5 barů s dobrými izolačními vlastnostmi. V případě použití kryogenních 

zásobníků je nutno počítat se zvýšením tlaku v zásobníku během skladování z  důvodu 

přestupu tepla z okolí, které má za následek odpařování vodíku a tím zvyšování tlaku 

v zásobníku. Aby nedošlo k destrukci zásobníku, je nutné přebytečný tlak regulovat 

odpouštěním. Kryogenní zásobníky mají kapacitu 5.000 – 47.000 m
3
 vodíku [7]. 



36 

 

 
Obr. č. 6:  Auto cisterna se zkapalněným vodíkem (zdroj: H2web) 

 

2.3.3 Alternativní způsoby skladování vodíku 

Mezi nové způsoby patří  skladování vodíku v metalhydridech, komplexních hydridech,               

v nanostrukturách uhlíku, v chemických sloučeninách. Systémy skladování                                   

v metalhydridech jsou založeny na principu snadné absorpce plynu určitými materiály, za 

podmínek vysokého tlaku a mírných teplot. Tato látky pak uvolňují vodík jako plyn                       

v případě, kdy jsou zahřívány při nízkých tlacích a relativně vysokých teplotách. V 

podstatě tyto materiály (kovy) vodík nasávají a uvolňují jej jako „houba“. Výhodou tohoto 

způsobu skladování je, že vodík se stává součásti chemické struktury těchto kovů, a tím 

není potřeba vysokého tlaku nebo kryogenní teploty pro vlastní provoz. A právě z důvodu 

potřeby nízkého tlaku je tento způsob skladování nejbezpečnější ze všech systémů 

skladování. 

Z tohoto důvodu se jeví pevný lithium hydrid jako zatím nejvážnější kandidát na náhradu 

tlakové nádrže na vodík v automobilech. Problém však je, že místo šedesátilitrové nádrže, 

která i s palivem váží 70 kilogramů, je zapotřebí trojnásobně větší a čtyřnásobně těžší 

zásobník, nemluvě o vysoké ceně lithia a nutnosti jeho regenerace (opětovné nasycení 

vodíkem). Dosavadní praktické zkušenosti s tímto způsobem skladování vodíku pocházejí 

většinou z kosmických programů.               
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Další možnou alternativou skladování vodíku jsou nádrže z materiálu na bázi uhlíku                 

(tzv. nanotubes). V budoucnu by měly uhlíkaté nádrže nahradit těžké ocelové nádoby, 

které jsou z hlediska dopravy a skladování velkých objemů vodíku nevyhovující [8].  

Dánským vědcům se podařilo vyvinout zcela novou technologii skladování vodíku                     

ve „vodíkových tabletách“, která může vést k širšímu uplatnění jako paliva 

v automobilech.  

Technologie skladování vodíku v tabletách je levná a bezpečná..  Tablety  jsou tvořeny 

pouze čpavkem, který se absorbuje na mořskou sůl (čpavek se tvoří z vodíku a dusíku, 

kterého je všude ve vzduchu dost). Dánské vodíkové tablety  obsahují velké množství 

vodíku díky tomu, že je v nich vázán ve formě amoniaku (NH3). Tak je vodík možno 

skladovat po takovou dobu, po jakou je to zapotřebí. Amoniak je z tablety uvolněn pomocí 

katalyzátoru, ten dokáže z molekuly uvolnit volný vodík. O jaký katalyzátor jde, autoři 

neuvádějí. Jakmile je tableta prázdná, je jí údajně možno po jednoduchém „dobití“  

opakovaně použit.  Tato nová technologie by znamenala překonání dvou největších bariér 

použití vodíku  jako ekologického paliva, kterými jsou nízká hustota a vysoké riziko [9].  
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2.4 DISTRIBUCE VODÍKU 

Vodík je možno přepravovat buď dálkovými plynovody nebo uskladněný v tlakových 

lahvích, nádobách. 

2.4.1 Doprava potrubím 

Tento zopůsob dopravy je vhodný a ekonomický v případě kumulace výrobců                               

a spotřebitelů v jedné lokalitě, např. velké hutní komplexy. Ve světě jsou však známy                    

i rozlehlé plynovodní  sítě, např. v Německu (200 km), v USA (Texas 96 km), Francie                 

a Velká Británie. Celkem je ve světě cca 1.000 km potrubní sítě pro dopravu vodíku. 

Největší překážkou dopravy vodíku potrubím jsou vlastnosti vodíku (vodíková koroze, 

vodíková křehkost a vysoká difuzita).  

2.4.2 Doprava v tlakových nádobách   

Přepravovat v tlakových nádobách lze vodík zkapalněný i plynný. Pro přepravu vodíku                

v plynném stavu se používá bateriových vozů s tlakem nejčastěji 20 - 60 MPa. Pro 

přepravu v kapalném stavu se tradičně používají dvouplášťové vakuové zásobníky. Kvalita 

izolace musí být taková, aby vodík v kapalném stavu vydržel po dobu několika dní. 

Zásobníky obvykle mají objem 60 m
3
 a jsou vyprazdňovány tlakováním (řízeným 

odpařováním). Bezpečnost  silniční a kolejové dopravy tlakových nádob se řídí Evropskou 

dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí ADR a RID. 

Stlačený vodík je podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 

(ADR) zařazen takto [10]: 

UN číslo: 1049 

třída: 2 

klasifikační kód: 1F 

bezpečnostní značka: 2.1 

přepravní kategorie: 2 

identifikační číslo nebezpečnosti: 23 
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3.  PALIVOVÉ ČLÁNKY 

Palivový článek je velmi perspektivní technologie, která má prokazatelné přínosy                         

z hlediska energetické efektivnosti, využití alternativních zdrojů energie a ochrany 

životního prostředí.  

Palivové články jsou systémy, které chemickou energii elektroaktivních materiálů (paliva   

a oxidovadla) převádějí přímo na elektrický proud. Protože se aktivní materiály přivádějí 

na elektrody, kde reagují, přičemž se elektrody neúčastní chemické reakce, mohou být 

články v provozu teoreticky neomezenou dobu. Jejich životnost je prakticky omezena 

pouze životností elektrod. Funkce elektrod v elektrochemické reakci těchto systémů je 

pouze katalytická, což je hlavní rozdíl oproti primárním a sekundárním zdrojům.  

Jako příklad palivového článku je možné uvést článek kyslíko-vodíkový, který je jeden 

z nejlépe prostudovaných systémů.  

Princip přeměny chemické energie na energii elektrickou je znázorněn na obrázku č. 11. 

 

 
Obr. č. 7: Princip funkce palivového článku 

(zdroj: AV ČR, Ústav  pro elektrotechniku) 

 

Tento článek je složen ze dvou elektrod, na jejichž povrchu je slabá vrstva uhlíku s malým 

množstvím platiny, která slouží jako katalyzátor. Elektrody jsou od sebe odděleny 

polymerní membránou, která propouští protony (kladně nabité ionty). Vodík je přiváděn na 

anodu, kde na vrstvě katalyzátoru dochází k jeho rozkladu na protony a elektrony. Protony 



40 

 

procházejí polymerní vrstvou. Na katodě sloučením dvou kladně nabitých vodíkových 

iontů, dvou elektronů a atomu kyslíku vzniká voda (podle provozní teploty většinou pára).  

Jednou z nevýhod palivového článku je jeho pomalá reakce na změnu zátěže. V praxi to 

znamená, že palivový článek není schopen dostatečně rychlé odezvy na změnu proudových 

nároků. Tím by se jeho praktické uplatnění zúžilo pouze na aplikace, které předpokládají 

konstantní proudový odběr. Tento nedostatek se v současné době v praxi odstraňuje 

použitím paralelně řazeného velkého elektrochemického kondenzátoru nebo akumulátoru.  

V současné době je známa celá řada typů palivových článků, které se liší provozní teplotou 

paliva, chemickým složením elektrolytu a také způsoby využití. V zásadě rozlišujeme 

palivové články nízkoteplotní (alkalické s elektrolytem KOH, membránové a přímé 

metanolové), středněteplotní (kyselé, elektrolyt kyselina fosforečná) a vysokoteplotní                  

(s pevnými oxidy, s tavenými karbonáty). V tabulce č. 3 jsou uvedeny typy palivových 

článků. 

Tabulka č. 3 : Typy palivových článků (zdroj: AV ČR, Ústav pro elektrotechniku) 

Typ palivového článku Provozní teplota    Použití 

AFC 

Alkalický 

50 – 200 °C Vesmírné technologie 

PEMFC 

Polymerní membrána 

30 – 100 °C Dopravní prostředky, 

mobilní aplikace 

DMFC 

Metanolový 

20 -90 °C Přenosná elektronika  

PAFC 

Kyselina fosforečná 

220 °C CHP systémy o výkonu  

200 kW 

MCFC 

Tavené uhličitany 

650 °C CHP zařízení o výkonech na 

1 MW 

SOFC 

Keramické oxidy 

500 – 1000 °C Všechny velikosti CHP 

systému 
 

3.1  Alkalický palivový článek (AFC - alkaline fuel cell) 

Jedná se o nízkoteplotní kyslíko - vodíkový článek s alkalickým elektrolytem, který může 

být tvořen KOH nebo NaOH v koncetracích 35 - 50 %. Provozní  teplota se nejčastěji 

pohybuje kolem 60 - 90 °C, článek však může pracovat i při pokojové teplotě. Články 
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využívané v kosmických letech projektu Apollo byly provozovány při teplotách 250 °C                 

s koncentrací elektrolytu 85 % KOH.  

V alkalickém elektrolytu je kinetika kyslíkové redukce podstatně rychlejší než v kyselém 

prostředí. To spolu s nízkou korozivností umožňuje použití neplatinových katalyzátorů, 

což může vést k citelnému snížení ceny těchto systémů. Další výhodou je poměrně 

jednoduchá konstrukce článku. 

Naproti tomu velkou nevýhodou AFC je citlivost elektrolytu na CO2. Ten v hydroxidech 

tvoří málo rozpustné uhličitany, což vede ke snižování vodivosti elektrolytu a zanášení 

pórů, a tím ke zvyšování ztrát. K zamezení tohoto jevu je nutná velká čistota přiváděných 

plynů H2 a O2. Účinnost AFC se pohybuje kolem 60 - 80 %. 

 

3.2  Palivový článek s polymerním elektrolytem (PEFC - polymer electrolyte fuel cell) 

Jako elektrolyt je použita polymerní iontoměničová membrána známá pod obchodním 

názvem NAFION, který má strukturu odvozenou od Teflonu, na kterou jsou navázány 

boční řetězce obsahující skupiny kyseliny sulfonové. Skupina SO3H+ má vlastnosti velmi 

silné kyseliny a může uvolňovat ionty H+, které jsou v polymeru volně pohyblivé.  

Výhody pevného nebo polymerního elektrolytu jsou zřejmé. Funkce článku nezávisí na 

jeho poloze, a proto se tyto články velmi dobře hodí pro mobilní aplikace či elektrickou 

trakci. Vzhledem k tomu, že jediná látka v kapalné fázi je voda, odpadají také problémy                  

s vnější korozí. Také oproti AFC nevadí přítomnost CO2 v přiváděných plynech. 

Nevýhodou je, že kyselé polymerní membrány jsou velice citlivé na ionty obecných kovů, 

které blokují membránu. Z toho důvodu je nutné používat platinové katalyzátory. Navíc je 

nutné tyto články vkládat do pouzder odolných vůči korozi, například z pozlaceného titanu, 

což velice zvyšuje cenu PEFC. 

Kritický pro funkci palivového článku je tzv. "vodní management". Membrány musí být 

hydratovány, tudíž se voda nesmí odpařovat rychleji než vzniká. V opačném případě 

prudce klesá vodivost membrán. Z toho také vyplývá pracovní teplota PEFC, která nesmí 

přesáhnout 100 °C. 
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V praxi se využívá využívá membrány MEA (membrane electrode assembly). V podstatě 

se jedná o polymerní membránu s nalisovanými katalytickými vrstvami kladné i záporné 

elektrody a opatřené difúzními.  Celková tloušťka takové sestavy zpravidla nepřesahuje              

1 mm. Z toho vyplývá velice snadná manipulace. Další výhodou je pak malá technologická 

náročnost výroby. 

 
Obr. č. 8 : Nákres struktury MEA (membrane electrode assembly)   

(zdroj: AV ČR, Ústav pro elektrotechniku) 

 

 

Účinnost PEFC se pohybuje kolem 50 - 60 %. Tento typ článků se jeví jako velmi 

perspektivní. Je snaha nahradit drahou membránu NAFION  levnější variantou, případně 

membránou alkalického typu. Ta by umožnila použití neplatinových katalyzátorů, a tím                

i další snížení ceny. 

 

3.3  Palivový článek s kyselinou fosforečnou (PAFC - phosphoric acid FC) 

Jedná se o středněteplotní systém H2 - O2, kde je jako elektrolyt použita koncentrovaná 

kyselina fosforečná. Pracovní teplota se pohybuje v rozmezí 160 - 220 °C. Při nižších 

teplotách ztrácí kyselina fosforečná iontovou vodivost a tuhne v krystalické podobě. 

Teplota těchto článků proto nesmí klesnout pod 45 °C.  

Kyselý charakter odstraňuje problémy s absorpcí CO2, navíc koncentrovaná H3PO4 účinně 

brání korozi některých kovů.  Na obou elektrodách jsou  nutné  platinové katalyzátory.  

Mezi největší nevýhody patří pomalý start článku z důvodu nutnosti předchozího vyhřátí 

na pracovní teplotu. Proto se tento systém nehodí k mobilním a trakčním aplikacím. Tyto 
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články jsou rovněž méně choulostivé vůči stopám oxidu uhelnatého z konvertovaných 

paliv. 

 

3.4  Palivový článek s roztavenými uhličitany (MCFC - molten carbonate fuel cell) 

Palivové články s roztavenými uhličitany patří do skupiny vysokoteplotních palivových 

článků. Tomu odpovídá rozsah pracovních teplot 600 - 700 °C. Elektrolytem je roztavená 

směs alkalických uhličitanů (zpravidla směs uhličitanů lithia, draslíku a sodíku), která je 

umístěna v tuhé porézní keramické matrici na bázi Li2OAl2O3. Při pracovní teplotě článku 

tvoří směs uličitanů vysoce vodivou taveninu, ve které je uhličitanovým aniontem CO3
2-

 

umožněna  iontová vodivost. 

Tento typ vyžaduje spolu s kyslíkem přivádění oxidu uhličitého CO2 na katodu článku, kde 

je elektrochemicky přeměňován na ionty CO3
2-

. Tyto ionty se pak pohybují roztaveným 

elektrolytem směrem k anodě, kde reagují s přiváděným palivem za vzniku vody a CO2. 

Jako palivo lze používat vodík nebo oxid uhelnatý CO. V praxi se zpravidla používá směs 

obou plynů (směs vzniká steamreformingem metanu). Vzhledem k vysoké pracovní teplotě 

je možné metan či další paliva dokonce reformovat přímo uvnitř článku za pomocí vodní 

páry vznikajicí na anodě, a proto je možné na elektrodách používat neplatinové 

katalyzátory. 

Výhodou tohoto typu palivového článku možnost přímé konverze zemního plynu či jiných 

druhů uhlíkatých paliv. Vysoká teplota na druhé straně vytváří teplotní pnutí materiálů. 

Tento typ článku vyžaduje zdroj energie pro vyhřívání článku při startu. To má za následek 

snížení účinnosti a zároveň nemožnost okamžitého startu. 

 

3.5  Palivové články s tuhými oxidy (SOFC - solid oxide fuel cell) 

Palivové články s tuhými oxidy patří mezi vysokoteplotní palivové články. Pracovní 

teplota se pohybuje v rozmezí 800 - 1000 °C. Tato teplota umožňuje přímou konverzi 

uhlíkatých paliv. Jako elekrolyt je použit iontově vodivý keramický materiál (zpravidla 
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oxid zirkoničitý ZrO2 stabilizovaný oxidy ytria Y2O3).  Ten se v rozsahu pracovních teplot 

článku stává vodivým pro ionty kyslíku, kterým umožňuje transport od katody k anodě. 

Iontová vodivost je při teplotě okolo 1000 °C srovnatelná s vodivostí kapalných 

elektrolytů. Pro zvýšení vodivosti při teplotách okolo 650 - 750 °C se v současné době 

používají materiály na bázi ZrO2 s přísadou Sc2O3. 

Jako materiál pro anody se používají směsné keramicko-kovové sintrované materiály na 

bázi Ni, které se zpravidla stabilizují přídavkem ZrO2. Jako katodové materiály se 

zpravidla rovněž používají vysoce porézní struktury na bázi LaMnO3 dopovaného 

stronciem.  

Nevýhodou je, že keramické materiály špatně snášejí opakované změny teplot, což může 

vést až k jejich praskání. Výhodou článku je, že nevyvolává korozi, eliminuje problémy 

spojené s kapalným elektrolytem a neklade žádné požadavky na tvar článku [11]. 

Obecně lze říci, že palivové články mohou operovat nepřetržitě, pokud se nepřeruší přívod 

paliva a okysličovadla k elektrodám. Na rozdíl od obvyklých monočlánků (baterií), ve 

kterých se elektrody při odběru proudu spotřebovávají, zůstávají elektrody v palivovém 

článku stálé. To znamená, že palivové články se nepotřebují dobíjet. Pracují velmi tiše          

a s vysokou účinností. Pokud používají jako palivo vodík, tak vytvářejí pouze elektřinu               

a vodu (páru). Palivové články se vyznačují spolehlivostí a delší životností [12]. 

 

3.6  Využití palivových článků  

Palivové články lze využít tam, kde se uplatňují klasické baterie.  V poslední době se zdá 

být velmi perspektivní jejich využití v dopravě pro pohon osobních automobilů 

s vodíkovými spalovacími motory. Hlavní výhodou palivových článků je skutečnost, že 

nepotřebují dobíjet, mají tichý provoz a vysokou účinností. To, že jsou konstrukčně 

relativně jednoduché a většinou nemají pohyblivé části, je důvodem jejich vyšší 

spolehlivosti a delší životnosti. Oproti spalavacím motorům, založeným na tepelném cyklu, 

je z termodynamického hlediska velmi důležitým rozdílem i to, že účinnost palivového 

článku není omezena Carnotovou účinností. 
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Dalšímu vývoji spalovacího motoru na vodík se dnes věnuje většina významných 

světových výrobců automobilů.  Věda a výzkum v této oblasti se věnují především 

odstranění  některých negativních vlastností vodíku, mezi něž patří zejména nízká 

objemová výhřevnost směsi, která je způsobena nízkou hustotou směsi.  

Princip funkce palivového článku lze ilustrovat na dodávkovém automobilu NECAR (New 

Electric Car), který vyvíjí automobilka Daimler-Benz. Pohon automobilu je založen na 

elektrické energii dodávané z palivových článků s tuhým elektrolytem firmy Ballard. 

Vedlejším produktem je pouze vodní pára. Palivem je vodík, který je uložen ve dvou 

tlakových kontejnerech na střeše vozidla. Odtud je hadicemi rozváděn do článků. Vzduch 

je do článků vháněn pomocí kompresorů. Celý proces je řízen elektronicky. Nákres článku 

je uveden na obr. č. 13.  

 

 
 

Obr. č. 9: Schéma palivového článku pro pohon automobilu NECAR   

(zdroj: AV ČR, Ústav pro elektrotechniku)  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
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4. VELKÉ HAVÁRIE A NEHODY V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM 

    VODÍKU 

 

V souvislosti s komerčním využíváním vodíku došlo v minulosti z různých příčin k mnoha 

incidentům. Na dlouhou dobu byl vodík a jeho využití v dopravě vnímán veřejností jako 

vysoce nebezpečné medium a to především v souvislosti s havárii vzducholodě 

Hindenburg. 

 

4.1  Vzducholodě 

Dne 6.5.1937 došlo k havárii vzducholodi Hindenburg [13]. Zeppelin LZ-129 Hindenburg 

byl spolu se svou sesterskou lodí LZ-130 Graf Zeppelin II největším létajícím strojem 

všech dob. Byl pojmenován po říšském prezidentovi Paulovi von Hindenburg a v roce 

1935 ho sestrojila firma Luftschiffbau Zeppelin. Měl zcela novou konstrukci z duralu; byl 

245 m dlouhý (jen o 25 m kratší než Titanic!), 41 m v průměru, obsahoval zhruba 200 000 

m³ plynu rozděleného do 16 buněk a poháněly ho čtyři dieselové motory Mercedes Benz, 

které umožňovaly maximální rychlost 135 km/h. Potah byl vyroben z bavlny 

impregnované pro nepropustnost směsí oxidu železa a acetátu celulózy a potažené 

hliníkovým prachem. Původní plán počítal s plněním heliem, ale vojenské embargo 

Spojených států přinutilo německé konstruktéry změnit projekt a použít jako nosný plyn 

vysoce hořlavý vodík. Protože však vodík poskytuje oproti héliu ve vzduchu zhruba              

o 10% větší vztlak, mohly být při úpravách přidány i další kabiny pro pasažéry.                          

S používáním vodíku ve vzducholodích již měli Němci zkušenosti, takže pro ně změna 

neznamenala důvod ke znepokojení. Pro známá rizika vodíku obsahovala konstrukce 

Hindenburgu různé bezpečnostní prvky, které měly zabránit požáru v případě úniku plynu, 

a potah byl speciálně upraven tak, aby se zabránilo jiskrám, které by mohly způsobit požár.                          

O příčinách katastrofy se dodnes vedou spory. Ačkoliv to nelze prokázat,                                   

za nejpravděpodobnější se dnes považuje, že požár způsobila jiskra, která vznikla                          

z nashromážděné statické elektřiny v průběhu přistávací operace v důsledku nepříznivých 

povětrnostních podmínek. Medializovaná katastrofa Hindenburgu zničila důvěru veřejnosti 

a znamenala konec Zeppelinů i dopravy prostřednictvím ohromných vzducholodí vůbec.  
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Vzducholoď Hindenburg nebyla jedinou havárii vzducholodě používající vodík. 

Historikové hovoří nejméně o dalších 5-ti vzducholodích L-18 zeppelin, které byly zničeny 

explosí v důsledku úniku vodíku. Po I. světové válce měli své negativní zkušenosti i USA 

(Roma – 1920) a Velká Británie s haváriemi vzducholodí (využívaných k vojenským 

účelům) používající vodík. 

 

 

Obr. č.10: Vzducholoď Hindenburg (zdroj:Wikipedia) 

 

 

4.2  Chemický průmysl 

Po roce 1930 nebyl vodík pro vzducholodě již využíván. Největší spotřeba vodíku se 

koncentrovala do chemického a petrolejářského průmyslu, kde byl plynný vodík používán 

jako důležitý surový materiál pro výrobu čpavku, metanolu, cyklohexanolu a další.  

V roce  1967, 1987 a 1989 došlo k haváriím v chemických závodech v USA (Robinson - 

1967, MacDiarmid - 1984, Nightingale - 1989). Ve všech případech byly šetřením zjištěny 

závažné nedostatky v dodržování technologických a bezpečnostních postupů. Ve všech 

uvedených případech došlo k selhání lidského činitele.  

Navzdory  haváriím a  nehodám, ke kterým došlo v chemickém průmyslu, je vodík stále 

základním materiálem mnoha procesů chemického průmyslu. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Hindenburg_burning.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Hindenburg_burning.jpg
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4.3  Atomové elektrárny 

Plynného vodíku se v jaderných elektrárnách využívá především v el. generátoru 

chladícího systému. Ačkoliv je vodík hořlavý, je využíván především pro jeho nízkou 

hustotu a dobrou tepelnou vodivost k odvedení tepla z rotoru generátoru.  

 

Havárie atomové elektrárny Three Mile Island ze dne 28. 3. 1979 byla největší havárii 

jaderné elektrárny v USA. 

 

Obr. č. 11:  Atomová elektrárna Three Mile Island ( zdroj: Wikipedie) 

 

Příčinou této havárie byla série fatálních chyb obsluhy při poruše hlavního vodního  

napájecího čerpadla chladicího systému sekundárního okruhu. Došlo k několika explosím, 

které byly způsobeny unikajícím vodíkem do kontejneru při vypouštění vody z primárního 

okruhu. Tato havárie negativně ovlivnila vnímání rizik spojených s jadernou energií a to ne 

jenom americkou veřejností. Zároveň vedla ke zpřísnění  regulace  jaderné energetiky 

v USA [14]. 

 

K největší havárií jaderné elektrárny však došlo dne 26. 4. 1986 v Černobylu (SSSR). 

Na,počátku havárie se vodík nepodílel, ale později negativně přispěl k jejímu průběhu. 

V důsledku odstavení toku páry ke generátoru poháněného turbínou se přerušilo chlazení 

reaktoru, což vedlo později k jeho explozi. Radioaktivní tavenina měla po explozi reaktoru 

teplotu cca 2000 °C, takže voda, která byla použita k hašení, se při styku s radioaktivní 

taveninou rozkládala na vodík a kyslík. Vodík ve směsi s kyslíkem explodoval [15]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Three_Mile_Island_(color).jpg
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O tři roky později dne 23. 10. 1989 došlo k další havárii jaderné elektrárny  v Houstonu 

(USA), která sice neměla takové následky jako havárie v Černobylu, ale přesto si vyžádala  

22 lidských obětí. Příčinou havárie bylo nedodržení bezpečnostních předpisů při 

údržbářských prací při úniku vodíku el. reaktoru chladícího systému [16].  

 

4.4  Kosmický výzkum 

Jednou z největších havárií amerického kosmického programu byla havárie raketoplánu 

Challenger ze dne 28. 1. 1986. Raketoplán Challanger havaroval 73 sekund po vzletu. 

Všichni ze sedmičlenné posádky zahynuli. Důležitou roli při havárií sehrál zkapalněný 

vodík. Primární příčinou havárie bylo proražení hlavní kyslíko-vodíkové nádrže špicí 

utrženého pravého motoru SRB. Nádrž byla naplněna 383.000 galony zkapalněného 

vodíku a 143.000 galony kapalného kyslíku. Proražením nádrže došlo k explosi směsi 

hořlavých plynů vně stroje. Jako zcela zásadní byla chybná konstrukce spojů mezi 

jednotlivými segmenty pomocných startovacích motorů SRB, která nezajistila ochranu 

před pronikáním plamenů a žáru ven z bloku motoru [17].  

 

 

 
 

Obr. č. 12:  Pohled na explozi raketoplánu Challenger ze Země   

(zdroj: Česká astronomická společnost, 2006, Milan Halousek) 
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4.5   Nehody a technické závady čerpacích stanic na vodík   

Vzhledem k relativně krátké době provozu čerpacích stanic na vodík pocházejí dostupné 

informace o dosavadních nehodách a technických závadách stanic převážně z USA, kde 

jsou všechny incidenty detailně investigovány. Pro usnadnění sdílení zkušeností a dalších  

informací  související s provozem čerpacích stanic na vodík  byla s podporou U.S. 

Department of Energy vytvořena databáze incidentů spojených s použitím vodíku jako 

paliva spalovacích motorů. Všechny identifikační údaje, včetně názvů firem, organizací a 

míst byly z důvodu zajištění ochrany identity účastníků a přispěvatelů do databáze 

odstraněny. V této části disertační práce je uvedeno 13 případů nehod (incidentů) a 

technických závad vznikých v souvislosti s provozem a obsluhou  čerpacích stanic na 

vodík [18].  

 

Zatím nebyly registrovány žádné fatální následky na životech a zdraví v souvislosti 

s provozem těchto čerpacích stanic. Nicméně zjištěné příčiny nehod a technických poruch 

zařízení jsou cennými informacemi, které mohou napomoci k bezporuchovému provozu 

čerpacích stanic na vodík a jejich bezpečnému provozu a obsluze. Popisy jednotlivých 

událostí incidentů 1 - 13 jsou přílohou č. 1. 
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5. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Cílem  disertační  práce je tvorba  metodiky  pro provádění kontrolních auditů zaměřené na 

technologickou, provozní a obslužnou bezpečnost čerpací stanice na vodík. Práce měla být 

naplněním jednoho z cílů Výzkumného projektu 2006-2010 klastru HYDROGEN-CZ o.s. 

s názvem „Výdejní stanice na vodík VŠB-TUO“. Řešení bylo zaměřeno na 3 tématické 

oblasti, z nichž jedna byla vymezena požadavky na bezpečnost technologie a obsluhy. 

Vzhledem k tomu, že výzkumný projekt, který reagoval na výzvu MSK v r. 2006  na 

podporu „Vědy a výzkumu“ nebyl opakovaně přijat, nebyl financovatelný a tedy 

realizovatelný, byly informací a podklady pro zpracování metodiky získány z dostupných 

zdrojů, a výsledky mé disertační práce jsou tak aplikovatelné pro čerpací stanice na vodík 

obecně. V případě získání finanční podpory pro řešení původního výzkumného úkolu bude 

možné tyto výsledky prakticky ověřit a aplikovat.  

Postup pro zpracování disertační práce jsem zvolila následující: 

 Získání přehledu o současných právních a ostatních předpisech týkajících 

bezpečnostních aspektů  v souvislosti s využitím vodíku v dopravě  v ČR, EU                    

a ve světě.  

 Popis všech rizikových faktorů ve vztahu k použití vodíku jako pohonu spalovacích 

motorů  

 Vyhodnocení rizik a návrh metodiky pro auditování technologického a obslužného 

systému čerpací stanice na vodík 

 

5.1 Současný stav využívání vodíku   

Vodík není klasickým palivem, ale nosičem energie. Jako nosič energie se dá využít 

v mnoha odvětvích   

Současná roční spotřeba vodíku jako chemické suroviny je cca 50 mld. tun. Z toho 73 % se 

spotřebuje na chemickou výrobu amoniaku NH3 a methanolu CH3OH. Více než 24 % je 

využito v rafinérském průmyslu, kde se vodík používá v procesu výroby syntetického 

benzínu z uhlí.  
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 V  metalurgickém průmyslu bývá vodík využíván jako součást ochranných atmosfér 

žíhacích pecí, kde se využívá jeho redukčních vlastností k získávání kovů z jejich rud. 

Vodík slouží jako redukční prostředek pro výrobu wolframu a molybdenu z jejich oxidů. 

Při rafinaci hořčíku se vodíku využívá k zamezení oxidace kovu. Vodíku se také využívá 

při tvrdém pájení komponentů z mědi a měkké oceli, vysokouhlíkaté a nerezové oceli jako 

řízené ochranné atmosféry. Totéž platí i u procesu spékání neželezných kovů, mosazi, 

karbidu wolframu a nerezové oceli. 

 

Sklářský průmysl využívá vodík při výrobě skla jako součást ochranné atmosféry cínové 

lázně pro plavení plochého skla nebo jako topné médium pro zpracování tvrdých skel 

plamene. 

 

V potravinářském průmyslu je vodík důležitou součástí výrobního procesu hydrogenace, 

výroby ztužených jedlých tuků z rostlinných olejů  

 

Elektrotechnický průmysl využívá vodík při výrobě silikonových destiček pro integrované 

obvody. Vodík plní funkci ochranné atmosféry při redukci oxidu křemičitého. Dále se 

používá jako regulující složka nosného plynu při výrobě bipolárních integrovaných 

obvodů. 

 

V energetice je vodík využíván především pro chlazení alternátorů turbín v elektrárnách 

 

Letectví a kosmický program využívá zkapalněný vodík jako ergol pro pohon kryogenních 

stupňů rakety Ariane a raketoplánů. Vodík se stává průkopníkem využití pro výrobu 

elektrické energie z vody za pomoci palivových článků na palubách kosmických lodí.  

Dalším perspektivní využití vodíku jsou vodíkové elektrárny, kde se využívá kombinovaná 

výroba vodíku a elektřiny.                      

 

Vzhledem k tomu, že vodík je obnovitelnou surovinou a zásoby vodíku ve vodě jsou téměř 

nevyčerpatelné, představuje trvale udržitelný a obnovující se energetický zdroj a jeho 

využití je perspektivní.  Z hlediska budoucího využití vodíku v dopravě je tato surovina 

považována za velmi perspektivní.  
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Vodíkové spalovací motory automobilů využívají vodík jeho přímým spalováním obdobně 

jako fosilní paliva. Zápalná směs vodíku a vzduchu vzniká již od 4 % objemového podílu 

H2, čímž umožňuje provoz s velmi chudou směsí. Vodík má rovněž oproti ostatním 

palivům vysokou výhřevnost k jednotce hmotnosti.  

Není bez zajímavosti, že jeden z  prvních spalovacích motorů zkonstruovaný v roce 1807 

spaloval vodík získaný elektrolýzou vody. Autorem byl švýcarský konstruktér François 

Isaac de Rivaz. Vůz měl stlačený vodík uložen v balónu a pro zapalování byl použit 

voltaický článek. I když toto konstrukční řešení spalovacího motoru si získalo francouzský 

patent, vzhledem k nedořešným návrhům nenašlo praktického využití.  Také jeden z  

prvních proudových motorů firmy Heinkel spaloval vodík.  

Výzkum a vývoj v této oblasti je v současné době soustředěn zejména na odstranění 

některých negativních vlastností vodíku, například nízké objemové výhřevnosti směsi 

způsobenou nízkou hustotou vodíku, dále antidetonační odolnosti vodíku způsobenou nižší 

hustotou ve srovnání se vzduchem a v neposlední řadě i problematickou homogenizaci 

směsi. Z hlediska použití konstrukčních materiálu se jeví nejproblematičtější tzv. vodíková 

křehkost.  

Velké naděje jsou vloženy do kombinace vodíkového spalovacího motoru a palivového 

článku. Toto uspořádání je výhodné i pro přechod od  dnešní  infrastruktury  k vodíkové 

infrastruktuře zásobování palivy.   

Současné automobily s vodíkovým pohonem jsou zcela srovnatelné se standardními 

vozidly se spalovacími motory. Širšímu využití v  běžném provozu však brání 

nedostatečně rozvinutá síť čerpacích stanic, vysoká cena a v některých oblastech 

legislativní a administrativní překážky [19].  

 

Dne 5. 11. 2009 byla otevřena první čerpací stanice na vodík v ČR, která je první čerpací 

stanicí na vodík ve střední  Evropě.  Projekt čerpací stanice reagoval na potřebu provozu 

prvního hybridního autobusu TriHyBus na vodíkový pohon. První české auto na vodík 

HydrogenIX  bylo sestrojeno na VŠB-TUO v roce 2004. 
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Ve světě je registrováno celkem 246 čerpacích stanic na vodík, z toho jenom v roce 2010 

bylo otevřeno celkem 22 nových. Největší počet čerpacích stanic na vodík je v USA.  

 

5.2 Právní předpisy, legislativa  

Účelem závazných právních předpisů, standardů a ostatních předpisů je zajistit bezpečnost 

a spolehlivost „výrobku“ při jeho konstrukci, výrobě spotřebě a použití. Tento obecný 

princip platí pro tvorbu národní, EU i mezinárodní legislativy. 

5.2.1 Právní a ostatní předpisy platné v  ČR (ve vztahu k vodíku) 

Legislativa České republiky nezná a zatím neřeší problematiku využívání vodíku jako 

energetického vektoru. Existuje řada platných právních předpisů, které lze aplikovat pouze 

obecně na bezpečnost vodíkových technologií, výrobu, skladování a distribuci. Vedle 

těchto závazných právních předpisů jsou nezávazné standardy, které řeší například dopravu 

vodíku plynovody a skladování tlakových lahví. Distribuce vodíku jako nebezpečné látky 

po komunikaci a železnici je řešena mezinárodními předpisy ADR a RID, které Česká 

republika převzala a jsou závazné. 

Neexistuje však základní právní předpis, který by specifikoval vodík jako palivo. Zákon            

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot [20], který 

specifikuje chemické látky jako palivo, neuvádí vodík, ačkoliv vodík je součástí každé 

z uvedených látek. 

První čerpací stanice na plynný vodík v ČR otevřená v roce 2009 v Neratovicích a projekt 

prvního vodíkového autobusu TriHyBus jsou zatím legislativním experimentem.  Česká 

vodíková technologická platforma (HYTEP) ve spolupráci s Českým normalizačním 

institutem připravila návrh standardu ČSN ISO 14687-1 „Vodíkové palivo – specifikace 

produktu“ [21], která je verzí mezinárodní normy ISO 14687:1999.  

Využívání vodíku v dopravě jako paliva vyžaduje kromě technických a technologických  

řešení i řešení bezpečnostních aspektů souvisejících s provozem a obsluhou, které vychází 

ze specifických vlastností vodíku jako suroviny. 
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Existence legislativního „zázemí“ je základním předpokladem rozvoje a fungování 

vodíkových technologií v ČR. Uznání vodíku jako legálně použitelného paliva považuji 

v současné době za prioritní úkol.  

 

5.2.2  Právní a ostatní předpisy EU a mezinárodní (ve vztahu k vodíku) 

Bezpečnost vodíkových technologií v souvislosti s využitím vodíku v dopravě je řešena 

řadou standardů jak s mezinárodní působnosti, tak i EU platných v členských zemích.  

Řada právních předpisů upravujících manipulaci a použití vodíku v automobilové dopravě 

včetně provozu čerpacích stanic na vodík v USA předstihla tvorbu právních předpisů v EU. 

Tyto předpisy mají charakter závazných právních předpisů platných ve všech státech USA. 

Jedná se zejména o  předpisy  DOE (US Department of Energy), předpisy NFPA (National 

Fire Protection Assiciation), DOT (Department of Transportation), ASME (American 

Society of Mechanical Engineers), ANSI (American National Standards Institute),  ASTM  

(American Society for Testing and Material) a NHA (National Hydrogen Association) Na 

druhé straně existuje celá řada standardů závazných pouze ve jmenovaných státech USA.  

Na tvorbě předpisů a norem v dané oblasti se podílí i NASA (National Aeronautics and 

Space Administration), která vydala bezpečnostní standardy pro vodík, jež jsou součástí  

„Sourcebook for Hydrogen Applications“ (SHA 1997) [22]. Tento dokument není sice 

závazný, ale pokrývá veškeré aspekty spojené s vodíkem, tj. požadavky na bezpečnost 

provozu a obsluhy, bezpečnou manipulaci s vodíkem, materiálovou kompatibilitu, 

skladování a dopravu vodíku, požární ochranu, postupy pro havarijní a krizové situace a 

další. Stavební provedení vodíkových  čerpacích stanic je upraveno právními předpisy 

UBC (Uniform Building Code) a UFC (Uniform Fire Code).  

V souvislosti s tvorbou legislativy v oblasti komerčního využití vodíku v dopravě je nutno 

zmínit, že i ostatní země, které nejsou členy EU, jako například Kanada, Japonsko a 

Austrálie, mají své národní standardy pro bezpečné využití vodíku v dopravě [23].  
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Obr. č. 13:  Schéma mezinárodní spolupráce na  tvorbě standardů vodíkových technologií                            

(zdroj: “Introducing Hydrogen as an energy carrier”, Evropská komise) 

 

Výše uvedené schéma názorně ukazuje vzájemné propojení tvorby legislativy v  oblasti  

vodíkových technologií na mezinárodní úrovni. Významné, nezastupitelné postavení 

zaujímá mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Standards 

Organization), Technical Committee 197 (ISO/TC 197). Česká republika se na tvorbě 

standardů ISO/TC 197 nepodílela, je uvedena mezi pozorovateli („observer countries“) 

spolu s Maďarskem, Rakouskem, Indií, Srbskem, Španělskem a Velkou Británii. ISO/TC 

197 standardy jsou harmonizovány s UN ECE. 

V této práci cituji pouze nejvýznačnější ISO/TC 197, které mají přímou vazbu na 

bezpečnost technologií, provozu a obsluhy v oblasti komerčního využití vodíku [24] - [33]. 
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Standardy EU týkající se vodíkových technologií, použitelné pro čerpací stanice na vodík 

(HRS – Hydrogen Refuelling Station), lze podle technologie rozdělit do 3 skupin: 

1.skupina: standardy pro zásobování vodíkem  

2. skupina: standardy pro skladování vodíku 

3. skupina: standardy pro výdejní zařízení vodíku (HRS - Hydrogen Refueling Station ) 

Nespecifičtější  Evropská legislativa pro HRS je legislativa obecně známa pod zkratkou  

PED „Pressure Equipment Directive“, TPED, ATEX „Transportable Pressure Equipment 

Directive, ATEX „Produkt directive“, také známý  jako  ATEX 137 „User Directive“. 

Bylo vydáno několik standardů  EN, které řeší základní koncepci a metodologii ochrany            

a prevence před výbuchy – EN 1127, EN 1839, EN 14522, EN 13637 část 1 a 2, EN 

13160. Elektrická zařízení pro provoz ve výbušném prostředí jsou pokryta standardem 

CENELEC norma EN 60079IEC 60079, CEN standard EN ISO 4126 (odvozený od  ISO 

4126) je harmonizovanou normou s PED, která ukládá požadavky na bezpečnost zařízení 

proti překročení tlaku. Klasifikace výbušného prostředí je řešena normou EIGA. 

Na vodíkové technologie lze aplikovat základní obecně platné EU direktivy, které byly 

transponovány do národní legislativy členských zemí, viz seznam literatury [34] - [51]. 
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5.3  RIZIKOVÉ FAKTORY  

Bezpečnost a ochrana zdraví ve vztahu  k životnímu prostředí  a  široké veřejnosti musí být 

prioritním úkolem při projektování a realizaci vodíkové čerpací stanice.  Základním 

předpokladem je identifikace všech předvídatelných rizik, rizikových faktorů, 

nebezpečných situací, které vyplývají z fyzikálně-chemických vlastností vodíku. Musí být 

zajištěna technologická, provozní a obslužná bezpečnost zařízení. 

Vodík jako palivo nepředstavuje větší riziko než běžná fosilní paliva (benzín, nafta). 

Dokonce lze říci, že v některých aspektech  je vodík bezpečnější. 

Existuje několik způsobů jak lze vodík použít jako palivo spalovacích motorů. Plynný 

vodík může být spalován buď přímo podobně jako benzín nebo nafta  za předpokladu 

speciálně navrženého - upraveného  spalovacího motoru  (ICEs - internal combustion 

engines) nebo může být použit jako obohacení běžných paliv pro stávající spalovací 

motory.  Další alternativou je použití   vodíkových palivových  článků. V tomto případě  je  

celý systém zcela odlišný. Uvedené  způsoby využití vodíku jako paliva vyžadují rozdílné 

technologie skladování vodíku, které mohou za určitých okolností představovat potenciální 

nebezpečí.  

5.3.1. Hoření, vznícení, svítivost, exploze 

Vodík se vzduchem tvoří hořlavou směs v  rozmezí od  od 4 %  do 75 % objemu vodíku ve 

vzduchu, což je z hlediska bezpečnosti velmi široké rozmezí. Pro srovnání, páry naftového 

paliva dieslových spalovacích motorů hoří v rozmezí od 0, 6 do 5,5 %. Zemní plyn hoří 

v rozmezí od 5  do 15 %. Z uvedeného vyplývá, že k hoření vodíku ve směsi se vzduchem 

stačí velmi malá energie, například jiskra statické elektřiny.  

Vodíkový plamen je světle modrý a je téměř neviditelný v denním světle, protože 

neprodukuje saze. Většina jeho vyzářené energie je v pásmu ultrafialového záření. 

Viditelnost vodíkového plamene se zvyšuje za přítomnosti vlhkosti nebo nečistot ve 

vzduchu (např. síra).  Vodíkový plamen je dobře viditelný za tmy. V mnohém ohledu lze 

říci, že vodíkový oheň je bezpečnější než oheň benzínu nebo nafty. Vzhledem k tomu, že 

se vodík při úniku velmi rychle rozptyluje, díky své vysoké rozptylnosti, vodíkový oheň je 
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svislý a lze jej snadno lokalizovat. Například, když dojde k poškození palivové nádrže 

automobilu a unikající vodík se vznítí, hoří směrem vzhůru a dovnitř nádrže se téměř teplo 

nedostane. Naproti tomu benzin nebo nafta se při úniku rozlévá a jeho páry tvoří mrak. 

Tím jsou jejich ohně široké a obklopují širokou oblast úniku. V případě hoření vznikající 

vysoké teplo může zapálit i interiér vozidla.  

Vodík hoří oproti fosilním palivům velmi rychle a razantně a při spalování netvoří žádné 

toxické spaliny oproti benzínu nebo naftě, které při hoření produkují toxický dým. Pro 

srovnání rychlost hoření vodíku je  3- 6 cm/min, rychlost hoření metanu je 0,3 – 1,2 

cm/min a rychlost hoření benzínu je 0,2 -0,9 cm/sec. [52]. 

Teoreticky nehrozí žádné nebezpečí, že by došlo k termální explosi vodíku v tankovací 

nádrži během tankování za předpokladu, že se do nádrže  nedostane kyslík. Naproti tomu 

unikající vodík do uzavřeného prostoru (tankovací nádrž nebo uzavřená budova) může se 

vzduchem vytvořit výbušnou směs v závislosti na množství uniklého vodíku.  

Tabulka č. 4:  Porovnání vodíku s fosilními palivy  

(zdroj: EPA (United States Enviromental Protection Agency), „Safety and Security Analysis: Investigative 

Report by NASA- Hydrogen-Powered Vehicle Fueling Station“ 

 

Charakteristika  Vodík  Zemní plyn  Benzín  Propan  

Výhřevnost (kJ/g)  120 
 

 50 
 

 44,5   

Teplota vznícení (ºC)  585
 

 540
 

 228-501   487  

Teplota hoření (ºC)  2 045 
 

 1 875 
 

 2 200  

Meze výbušnosti se 

vzduchem (obj. %)  
4 – 75  5,3 – 15  1,0 – 7,6  

 

2,1– 9,5  

Minimální iniciační 

energie na vzduchu 

(μJ)  

20 
 

 290  240  

 

250  

Detonační meze na 

vzduchu (obj. %)  
18 – 59 

 

 6,3 – 13.5  1,1 – 3,3 
 

3,1 – 7  

Teoretická energie 

výbuchu (kg TNT/m
3 

plynu)  

2,02  7,03  44,22 
 

 

Difúzní koeficient ve 

vzduchu (cm
2

/s)  
0,61  0,16 

 

 0,05  
 

0,12  

Termální energie 

vyzařovaná plamenem 

(%)  

5-10 
 

 10 – 50  

 

10 – 50
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Následující graf znázorňuje závislost iniciační energie na koncentraci vodíku [53]. 

  

Graf č. 5: Závislost iniciační energie na koncentraci vodíku [53] 

 

 

5.3.2  Deflagrace, detonace 

Přestože se výbuch jeví navenek jako extrémně rychlý děj, dá se jeho průběh rozdělit do 

několika částí, které vždy proběhnou a které mají určité zákonitosti. Deflagrace je událost, 

která vzniká při spalování, a při které dochází k uvolňování energie (vysoká teplota, 

šokové vlny, mnohonásobné překročení tlaku). Celá hořlavá zóna v rozmezí mezi 4 % až 

75 % koncentrace vodíku ve vzduchu může podporovat deflagraci. Problém u vodíkové 

deflagrace spočívá především v  rychlosti vodíkového hoření, které je 3-6 cm/min. 

Deflagrace u vodíku jsou pravděpodobnější než detonace, protože rozmezí hoření je větší a 

energie zážehu jiskry (iniciace) je mnohem nižší pro deflagraci. Deflagrace může přejít 

v detonaci za podmínky, že plamen dosáhne vysoké rychlosti (vyšší než rychlost zvuku 

1500-2000 m/s) Oba procesy mohou vzniknout pouze za podmínky omezeného toku plynu 

(např. potrubím)  nebo velké iniciační energie.  



61 

 

Jako většina energetických procesů, detonace vyžaduje  bohatší  směs (vodík - oxidant)              

a zdroj iniciace s podstatně větší energií než  pro hoření a deflagraci.  

Při deflagraci směsi plynného vodíku se vzduchem dochází ke zvýšení tlaku cca na 

8násobek výchozího tlaku, při detonaci  téže směsi plynného vodíku se vzduchem dojde ke 

zvýšení tlaku cca na 16násobek. Z těchto důvodů, s ohledem na bezpečnost, musí být 

systémy pro uvolnění tlaku (pojistné systémy) navrženy tak, aby chránily vodíkové 

zařízení před  překročením tlaku. Například při detonaci, kdy se tlakové vlny šíří rychleji 

než zvuk, neumí pojistné systémy na rychlost tlakové vlny reagovat včas a tak chránit 

systém před prudkým nárůstem tlaku.  

 

 

 Graf. č. 6: Deflagrace a detonace vodíku,  A-B - pásmo deflagrace (žlutá barva),  B-C - pásmo nestabilní 

detonace (červená barva), C a dále- stabilní detonace 

(zdroj: H2web) 
 

 

5.3.3  Záporný Joule – Thompsonův jev 

Oproti ostatním plynům má vodík  při obvyklých teplotách záporný Joule – Thompsonův 

koeficient.  To znamená, že při uvolnění tlaku se plynný vodík  zahřívá. Z bezpečnostního 

hlediska může  být  tato vlastnost vodíku nebezpečná.  Například při náhlé expanzii 

stlačeného vodíku může dojít k jeho samovolnému vznícení.  
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5.3.4  Vodíková křehkost 

Vodíková křehkost je nejvážnějším problémem působení vodíku na kovový materiál.                  

Je způsobená atomy vodíku, které difundují do povrchů kovů nebo jejich slitin. Při teplotě 

blízké teplotě okolí je většina kovů náchylná vodíkové „křehkosti“, zvláště ty, které mají 

kubickou krystalickou mřížku.  Toto je problém zejména  mnoha feritických ocelí, které 

jsou vystaveny mechanickému namáhání. Tím dochází ke vzniku povrchových defektů 

(trhlin) jako výsledek procesu vzniku místních plastických deformací. Nečistoty  jako 

například sirovodík urychlují atomární dělení vodíku. Převýší-li obsah vodíku v dané 

slitině hranici rozpustnosti dojde na rozhraní mezi dvěma fázemi  a v pórech k jeho 

nahromadění. K pronikání vodíku do materiálu napomáhají také tepelné změny. Při teplotě 

nad 473 °C   u mnoha nízko legovaných  ocelí můžeme pozorovat jiný fenomén. Vysoká 

teplota způsobí, že vodík je doslova uvězněn v pórech a vzniká tzv. „vodíková past“. Jedná 

se o neversibilní poškození mikrostruktury oceli způsobené chemickou reakci mezi 

difundujícím vodíkem a atomy uhlíku za vzniku metanu. K vodíkové křehkosti přispívá i 

vlhkost prostředí, páry, voda a přítomnost CO2. Vodíková křehkost způsobuje změny 

mechanických  vlastností  kovů. 

  

Chemická reakce probíhá dle následující rovnice:  

 

Fe
3
C + 2H

2 
= CH

4 
+ 3Fe             rovnice (14) 

Metan  ve formě bublinek dekarbonizuje ocel a snižuje tak její houževnatost. Vodíkové 

křehnutí a „vodíkové koroze“  je o to nebezpečnější, že v počáteční fázi proces probíhá 

uvnitř materiálu a není možné jej pozorovat. Kromě vodíkového křehnutí způsobeje vodík 

při nižších teplotáích a vyšších tlacích i oduhličení oceli, čímž se snižují pevnostní 

vlastnosti kovu. 
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5.3.5  Únik plynného  a  zkapalněného vodíku 

Vzhledem k velikosti vodíkové molekuly má vodík tendenci unikat a velmi rychle 

difundovat. Difunduje vertikálně, poměrně v úzce vymezeném prostoru, ve kterém při 

smíchání se vzduchem je hořlavý. Mimo tento vymezený prostor je koncentrace vodíku 

příliš nízká, aby ve směsi se vzduchem došlo ke vznícení/hoření.  

V závislosti na velikosti a rozsahu proudění může být únik doprovázen i syčením obdobně 

jako u jiných plynných látek.  Při úniku stlačeného plynu hrozí nebezpečí samovznícení 

v důsledku  např.  statické elektřiny a nebo k vývinu tepla  z důvodu záporného Joule-

Thompsonova jevu.  

Z tohoto hlediska lze považovat únik  stlačeného plynného vodíku  za méně nebezpečný ve 

srovnání s únikem nafty nebo benzínu. Tankovací nádrže jsou navrženy tak, že v případě 

úniku vodíku do volného prostoru dojde během několika minut k vyprázdnění celé nádrže.  

Únik zkapalněného vodíku do volného prostoru je stejně málo nebezpečný, protože se 

velmi rychle vypaří v důsledku ohřívání okolním vzduchem. Při rozlití malého množství 

zkapalněného vodíku  na zem se vytvoří nad louží oblak plynného vodíku, který 

horizontálně stoupá. Ten je velmi studený a hustý, ale v důsledku ohřívání okolním 

vzduchem se může rozšířit do okolí a změnit  ve viditelnou mlhu.  

Vodíkový oblak vzhledem ke své teplotě může způsobit při přímém styku s kůži omrzliny.  

Zmrazky nebo led v okolí úniku skladovacích nádob jsou také průvodním jevem úniku 

zkapalněného vodíku. Unikající zkapalněný vodík  má díky své teplotě schopnost zkapalnit  

kyslík a dusík v okolním vzduchu. Jestliže zkapalněný kyslík ukápne na hořlavý materiál 

(například asfalt) podstatně se tím zvyšuje riziko hoření.  

Z tohoto důvodu zásobníky na zkapalněný vodík určené jako palivo by měly stát na 

podložce  z nehořlavého materiálu, například betonu.  Ze stejného důvodu by měla být 

isolace zásobníků zkapalněného vodíku a potrubního systému  čerpacích stanic provedena 

tak, aby  nemohlo dojít ke kontaktu se studeným vnitřním povrchem.  

Zatímco únik fosilních paliv je viditelný a doprovázený charakteristickým zápachem, únik 

plynného vodíku je okem neviditelný, bez zápachu. Z tohoto důvodu plynný vodík nelze 
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lidskými smysly detekovat (kromě zvukového efektu). Ostatní plynná paliva jako zemní 

plyn, propan, lze odorizovat odoranty na bázi síry. U vodíkových palivových článků by 

přítomnost síry způsobila poškození katalyzátorů, které obsahují paladium. Síra u těchto 

katalyzátorů narušuje  chemické atomární vazby v  molekule vodíku. Atomy vodíku 

difundují do katalyzátoru a tím mění elektrické vlastnosti (zejména odpor).  

Níže uvedená tabulka s obrazovým doprovodem dokumentuje způsob úniku paliva 

plynného vodíku, zkapalněného vodíku  a nafty.  

Tabulka č.5:  Leak Profiles of Gaseous Hydrogen, Liquid Hydrogen, and Diesel Fuel 

(zdroj: U.S. Department of Transportation,  Guidelines for Use of of Hydrogen Fuel in Commercial Vehicles 

- Final Report, 2007) 

Leak Profile  

 

Gaseous 

Hydrogen 

Liquid Hydrogen  

 

Diesel Fuel  

 

Bas rises and 

dissipates 

Narrow and 

vertical area of 

flammability 

 

May be small puddle 

which quickly evaporates 

May be fog in area of 

leak 

Gas may spread 

horizontally as it rises 

 

 

Liquid puddle which 

can spread 

Vapors low to ground 

Evaporates slowly 

 

 

 

 

Location  Gas quickly 

rises 

May be liquid puddle – gas 

rises as it evaporates  
Liquid puddle on ground 

and some vapors low to 

ground  
Size  

 

Very vertical 

and localized 

Puddle will not spread far – 

gas may spread 

horizontally as it rises  

Puddle can spread on 

ground  

 

Duration  

 

Quickly 

dissipates in 

Liquid evaporates quickly 

and gas dissipates in open, 

but gas may collect at 

Liquid evaporates slowly  
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open, but may 

collect at ceiling 

in buildings 

ceiling in buildings  

 

Visual 

Detection?  
No Maybe- potential fog and 

frost in area of leak 

Yes 

Odor?  None None Yes 

Flammabilit

y  
Very easily 

ignited 

Very easily ignited Easily ignited 

Flames  Invisible in 

daylight 

Invisible in daylight Visible and smoky   

 

 

 

 

 

5.3.6  Skladování vodíku pod vysokým tlakem 

Plynný nebo zkapalnění kryogenní vodík skladovaný pod  vysokým tlakem představují 

potenciální nebezpečí pro uživatele. Stlačený plynný vodík má značnou potenciální 

stohovací energii  vztaženou na  jednotku plochy.  Při jejím uvolnění může dojít 

k výbuchu.  

 

Abychom vyhověli požadavku dostatečného množství plynného vodíku jako paliva 

v nádrži k ujetí alespoň minimální vzdálenosti od jedné čerpací stanice ke druhé, musí být 

vodík stlačen pod velmi vysokým tlakem (plynný vodík je skladován pod tlakem  

40-200MPa).  Ve srovnání plynné vodíkové palivo se stejným množstvím energie jako  

4l nafty má  pouze jednu třicetinu hmotnosti nafty, ale zaujímá objem téměř sedmkrát 

větší.  Z tohoto důvodu musí být  nádrže automobilů určené pro stlačený vodík navrženy a 

vyrobeny se zřetelem na požadavek vysoké odolnosti  materiálu. V poslední době je 

nejvážnějším kandidátem na náhradu tlakové nádrže na vodík v automobilu pevný lithium 

hydrid. Vychází se z  výhod skladování vodíku v  metal hydridech, kdy se vodík stává 

součástí struktury těchto kovů a je uvolňován při nízkém tlaku. Naproti tomu vysokotlaké 

nádrže musí být chráněny proti tření, mechanickému poškození a spolu s rozvody i proti 
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úniku plynu tak, aby riziko bylo minimalizováno. Nádrže musí být speciálně testovány a 

ověřovány. Na níže uvedeném obrázku jsou názorně uvedeny způsoby testování materiálu 

vysokotlakých nádrží.   

 

Plnému využití metal hybridů (lithium hydrid) zatím brání velikost a hmotnost zásobníku. 

Zatímco klasická  nádrž i s palivem má  hmotnost 70 kg u lithia hybridu je zapotřebí 

3násobně většího a 4násobně těžšího zásobníku a také nutnost jeho regenerace - znovu 

nasycení vodíkem. 

   

 

Obr. č. 14:  Testy odolnosti zásobníků na vodík (zdroj: College of the Desert, 2001 a) 
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5.3.7  Zdravotní riziko 

Vodík je netečný nejedovatý plyn, který však ve vysokých koncentracích v uzavřených 

prostorách může přivodit udušení způsobené spotřebováním kyslíku ve vdechovaném 

vzduchu.   

 

Vdechování kouře, jeden z hlavních příčin poškození zdraví při hoření obecně, je 

považován v případě vodíku za méně závažný, protože jediným produktem vznikajícím 

spalováním jsou vodní páry. Avšak při sekundárním spalovaní vodíku (hydrogenace, 

dehydrogenace)  může být produkován kouř nebo jiné produkty spalin, které mohou být 

zdravotním rizikem.  

 

Přímý kontakt se zkapalněným nebo studeným plynným vodíkem  může vést k znecitlivění 

kůže, které se projevuje jejím zbělením až k pocitům mrazivého štípání. Při dlouhodobé 

expozici člověka může dojít k nebezpečnému celkovému podchlazení organismu. 

 

Přímý kontakt s plamenem vodíku při procesu spalování může přivodit važné popáleniny. 

Problém je o to závažnější, že plamen je v denním světle neviditelný a ani v těsné blízkosti 

plamene není obsluhou vnímán.  
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5.4  Obslužná, technologická a provozní bezpečnost vodíkové čerpací stanice   

V roce 2010 bylo instalováno ve světě celkem 246 čerpacích vodíkových stanic. 

V současné době je 60 % těchto čerpacích stanic provozováno přímo s  technologií výroby 

vodíku elektrolýzou, v menší míře parním reformingem. Zbývajících 40 % vodíkových 

čerpacích stanic je zásobováno vodíkem z tlakových nádob nebo zásobníků.  

 

Obr.č.15:  Vodíková čerpací stanice zásobovaná  stlačeným plynným vodíkem z bateriového vozu 

(zdroj: Guideline-H2-Fuel-in-CMVs) 

 

Obr.č. 16: Vodíková čerpací stanice s technologií výroby vodíku parním reformingem zemního plynu  

(zdroj: Guideline-H2-Fuel-in- CMVs) 
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Obr.č. 17: Vodíková čerpací stanice na zkapalněný vodík s výparníkem 

 (zdroj: Guideline-H2-Fuel-in-CMVs) 

  

Jak bylo v úvodu uvedeno, čerpací stanice měla být výsledkem vědecko-výzkumné práce 

projektu  „Čerpací stanice na vodík“, klastru HYDROGEN-CZ o.s. provozované v 

Ostravě. Výdejní stojan měkl být zásobován plynným vodíkem z  tlakových lahví, 

dodavatel firma LINDE GAS a.s., který byl členem klastru Hydrogen-CZ o.s. Silnou 

stránkou tnavrhovanéhoprojektu bylo to, že vodík vyráběný parním reformingem 

v organizaci BorsodCHem-MCHZ, s r.o., rovněž člen klastru, je požadované čistoty 

(odpadá finančně nákladné čištění) a že výrobce sídlí v Ostravě. Slabou stránkou projektu 

byla jeho financovatelnost. (V případě dostupnosti finančních prostředků může sloužit jako 

inspirace projekt University of Victoria, British Columbia - Canada, „Hydrogen Refuling 

Station“ na zkapalněný vodík, realizovaný v roce 2004).  

V návrhu projektu byly zvažovány 2 varianty stanoviště vodíkové čerpací stanice,  areál 

VŠB-TUO - Laboratoř palivových článků, Fakulty elektrotechniky a informatiky nebo . 

areál  BorsodCHem MCHZ, s r.o. Vodíková čerpací stanice měla sloužit jak pro vědecké 

účely, tak pro účely  městské dopravy Ostrava - letiště Leoše Janáčka Mošnov. 
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Navržená alternativa vodíkové čerpací stanice měla mít  pouze  jeden  výdejní stojan. 

Při návrhu obslužné, technologické a provozní bezpečnosti jsem vycházela z obecně 

platných právních předpisů ČR, z  technických standardů platných v  EU a standardů 

mezinárodních.  Hlavním kritériem bylo zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu 

a obsluze  a ochrana životního prostředí.  

 

S ohledem na skutečnost, že projekt zatím není realizovatelný, mé návrhy na řešení 

bezpečnostních aspektů jsou pouze hypotetické.  Čerpací stanice by byla navržena tak, aby 

odpovídala platným standardům  PED (elektrická a mechanická zařízení), certifikaci podle 

standardu  ATEX  a požadavkům  na bezpečnost podle  ISO/TC 197 -  ISO 15916  a 

obecně platných právních předpisů v ČR.  

 

Vodíková čerpací stanice je stavbou ve smyslu stavebního zákona a její provedení  tedy 

musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), vyhlášce MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášce MMR č. 

268/2009 o technických požadavcích na stavby. Musí být posouzena všemi dotčenými 

orgány, schválena a předána do užívání.   

 

5.4.1  Kvalita vodíku  

Významným předpokladem spolehlivého provozu vodíkové čerpací stanice je čistota  

dodávaného vodíku. Ta je dána  mezinárodní normou ISO 14687 1-2 nebo SAE 2719. 

Z české legislativy lze jmenovat normu ČSN ISO 14687-1 „Vodíkové palivo - Specifikace 

produktu - Část 1. která je českou verzí výše citované mezinárodní normy. Norma je 

vhodná pro všechny typy využití vyjma palivových článků (PEM) v silniční dopravě. 

 

Ověření kvality vodíku před jeho dodáním odběrateli musí zajistit dodavatel jako součást 

standardní praxe. Zkušební a kontrolní postupy se provádějí podle citované normy ČSN 

ISO 14687-1. V níže uvedené tabulce je seznam požadovaných charakteristik pro vodík 

jako palivo dle uvedené normy.  Veličiny jsou, pokud není jinak uvdeno, v  µmol/mol. 
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Tabulka č 6: Seznam požadovaných charakteristik vodíku (zdroj: ČSN ISO 14687) 

Článek Charakteristika  Typ I  Typ II Typ III 

  Kategorie 

A 

Kategorie 

B 

Kategorie 

C 

Kategorie 

C 

 

6.2 Čistota vodíku 

(min. molární 

podíl, %) 

98,000 99,900 99,995 99,995 99,995 

6.3 Para-vodík 

(min. molární 

podíl, %) 

NS NS NS 95,0 95,0 

 Nečistoty  

(maximální obsah) 

 Celkem plyny   50 50  

6.4 Voda (cm
3
/m

3
) NC NC b b  

6.5 Celkové 

uhlovodíky 

100 NC b b  

6.6 Kyslík a 100 c c  

6.7 Argon a  c c  

6.7 Dusík a 400 b b  

6.7 Helium   39 39  

6.8 CO2   d d  

6.9 CO 1  d d  

6.10 Rtuť  0,004    

6.11 Síra 2,0 10    

6.12 Stabilní částice f e e e  

 Hustota     e 

 

Pozn. 1 

 

NS: Není specifikováno 

Pozn. 2 NC: Nekondenzováno 

 

a    Součet voda, kyslík, dusík a argon: maximální molární podíl 1,9 %. 

b    Součet dusík, voda a celkové uhlovodíky: max. 9 µmol/mol.  

c    Součet kyslík a argon: max. 1µmol/mol. 

d    Celkový CO2 a CO: max. 1 µmol/mol. 

e    Závisí na dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem. 

f    mechanické nečistoty 
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Kromě výše uvedených chemických nečistot nesmí vodík obsahovat mechanické nečistoty 

jako prach, písek nebo olej, grafit apod,  které by poškodily výdejní zařízení čerpací 

stanice nebo motor vozidla. Mezinárodní norma  ISO 14687 připouští skutečnost, že nelze 

zajistit definované množství pevných částic v plynném vodíku a z  tohoto důvodu 

nestanovuje žádné limity. Požadavky na přímou filtraci distribuovaného vodíku se 

sjednávají přímo mezi dodavatelem a odběratelem,  jak uvedeno v  tabulce bod 6.12. 

 

Mezinárodní standard ISO/PDTR 15916 „Basic Considerations for the Safety of Hydrogen 

Systems“ doporučuje splnění některých obecných zásad pro zajištění čistoty vodíku 

instalováním  filtrů, které by měly: schopnost izolovat konkrítní nečistoty. Uvedený 

standard  obecně doporučuje pravidelné kontroly a čištění filtrů (ne však zpětným 

proplachem přes systém). 

 

Činnosti spojené s odběrem vzorků vodíku a jeho testování vzhledem k charakteristickým 

vlastnostem vodíku (hořlavost, výbušnost v širokém rozsahu koncentrace), lze považovat 

za činnosti nebezpečné. Uživatelé musí být prokazatelně seznámeni s fyzikálně-

chemickými vlastnostmi vodíku, se zásadami  bezpečného odběru vzorků, s bezpečnými 

postupy testování  a provádění analýz a se zásadami první pomoci.  

 

5.4.2  Bezpečnostní požadavky na provedení stavby 

Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby stavba vodíkové čerpací stanice se všemi 

komponenty byla  řešena jako samostatná venkovní stavba. Čerpací stanice (vybavení a 

příslušenství) by neměla být umístěna pod vedením vysokého napětí nebo pod 

nadúrovňovou komunikací. Dalším požadavkem je dodržení bezpečné vzdálenosti  mezi 

ostatními budovami a veřejnou komunikací. Vzhledem k tomu, že daný problém není 

českou legislativou řešen, navrhla jsem minimální vzdálenost 30 m od budov a veřejné 

komunikace. V první navrhované verzi (areál VŠB-TUO - Laboratoř palivových článků) 

by stavební provedení nesplňovalo tento základní bezpečnostní požadavek. V těsné 

blízkosti Laboratoře palivových článků je z  pravé strany standardní bytová zástavba a 

z druhé strany je menší parkoviště  určené pro 10 osobních vozidel.  Zcela vyhovující by 



73 

 

byla druhá varianta umístění čerpací vodíkové stanice v areálu BorsodCHem MCHZ, s r.o. 

Celý areál je oplocen a nepřetržitě střežen. Umístění výdejního stojanu v areálu firmy 

BorsodChem MCHZ s r.o. vylučuje přístup veřejnosti. Pro případ požáru nebo explose je 

v areálu podniku předpoklad lepšího zabezpečení výdejního stojanu vodíkové čerpací 

stanice například vybudováním ochranných stěn nebo zvětšením bezpečnostní zóny.  

 

Stavební provedení musí odpovídat zákonu č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce MV č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru.  

 

Výdejní stojan vodíkové čerpací stanice by měl být nadkryt střechou - ochranou proti dešti  

Střecha musí být navržena tak, aby v případě úniku vodíku ze stojanu nebo vozidla nedošlo 

k jeho hromadění pod střechou. Například, jak je uvedeno níže na obrázku, střecha může 

být řešena se sklonem nahoru s hladkou spodní stranou.  

 

 
Obr.č.18: Nadstřešení výdejních stojanů vodíkové čerpací stanice  (zdroj: Guideline-H2-Fuel-in-CMVs) 
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5.4.3  Všeobecné požadavky 

Všechny komponenty čerpací stanice musí být navrženy, vyrobeny a testovány podle 

platných předpisů pro tlaková zařízení (vyhláška ČÚBP č. 18/1978 Sb., kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení,  vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických 

zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, TPG 70601 (380706), 

Rozvody vodíku, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády 

406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, standardy PED „Pressure Equipment Directive“). 

Tlakové zařízení musí být opatřeno uzávěry pro případ překročení povoleného limitu tlaku, 

tak aby při překročení došlo k automatickému uzavření  přívodu vodíku. Otvory 

pojišťovacích  ventilů  musí být umístěny tak, aby se na nich nesrážela vlhkost nebo 

námraza  a nebyla tak znemožněna jejich řádná funkce. Z hlediska materiálu se preferují 

měděná nebo z  nerezavějící oceli z důvodu minimalizace možnosti  iniciace v důsledku 

atmosferické koroze. Všechny otvory potrubí i pojišťovacích ventilů  musí být směřovány 

do volného prostoru. 

 

Z hlediska bezpečnosti elektrických zařízení musí být zařízení uzemněno, tak aby bylo 

vyloučeno nebezpečí bludných proudů nebo statické elektřiny.  

 

Tlakové láhve plynného vodíku (bateriový vůz) musí být chráněny před přímým sluncem, 

aby nedocházelo k ohřevu plynného média a tím ke zvýšení tlaku v tlakové nádobě a 

potenciálního nebezpečí roztržení tlakové nádoby. Řešením je zastřešení stanoviště 

bateriového voz.  Svazky tlakových lahví musí být pevně přichyceny,  aby nedošlo k jejich 

pádu. 

 

5.4.4  Požadavky na materiál  

Kromě litiny jsou povoleny všechny materiály. Litina se vyznačuje větší pórovitostí a tím 

pravděpodobnosti zvýšené prostupnosti vodíku. Toto platí jak pro potrubí, tak armatury. 

V případě, že vodík obsahuje nečistoty, je výběr materiálu důležitý. Přítomnost nečistoty 
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ve vodíku, například čpavku, může u měděných potrubí a armatur nebo slitiny mědi/zinku 

způsobit vodíkovou křehkost. 

 

V poslední době se stále více využívá vlákny vyztužených polymerů (FRP), které jsou 

opatřeny vnitřní kovovou vložkou, takže vodík není v přímém kontaktu s materiálem. 

Používání polymerů jako těsnících materiálů armatur má u vodíku dlouholetou tradici. 

Většina polymerů nezpůsobuje žádné problémy při styku s vodíkem, i když vodík  těmito 

materiály difunduje snadněji. Uniklé množství vodíku je tak malé, že není schopno vytvořit 

zápalnou směs.  Tyto materiály jsou vhodné pro užití krátkodobé a to za předpokladu 

účinné ventilace a detekce vodíku.  

 

Spoje potrubí musí být svařované, závitové nebo přírubové. Pájené nebo letované spoje 

nejsou povoleny. Materiál plnící hadice se musí vyznačovat maximální odolností vůči 

penetraci, hadice musí mít provedeny tlakové zkoušky výrobcem, opatřena platným  

certifikátem a datem výroby. Mezinárodní standard ISO/PTDR 15916 požaduje, aby volný 

konec plnicí hadice s  nádstavcem  byl opatřen levotočivým závitem. 

 

 

Obr. č. 19-1: Hadice s nádstavcem (hubicí) pro plnění zkapalněného a plynného vodíku  

(zdroj: Guideline-H2-Fuel-in-CMVs) 
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Obr. č. 19-2: Hadice s nádstavcem (hubicí) pro plnění zkapalněného a plynného vodíku 

(zdroj: Guideline-H2-Fuel-in-CMVs) 

 

5.4.5  Požadavky na zabezpečovací zařízení 

Tak jak jsou neodmyslitelná nebezpečí spojená s vodíkem, která jsou dána  jeho 

charakteristickými vlastnostmi,  tak neodmyslitelná a adekvátní musí být i ochranná a 

preventivní  opatření.  Bezpečnost a ochrana zdraví je základní podmínkou bezpečného 

provozu a obsluhy [54].  

 

Vodíkový systém zahrnuje celou řadu  komponentů, které mají klíčový význam  

v bezpečnosti systému. Jedná se o pojistné ventily, rychlouzávěry, regulátory tlaku, filtry, 

čerpadla, varovná, signalizační a měřící a detekční zařízení. Konstrukční provedení 

systému musí zajišťovat automatickou funkci těchto bezpečnostních komponentů v případě 
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selhání nebo poruchy zařízení. Výdejní stanice vodíku musí být vybavena zabezpečovacím 

zařízením, které okamžitě uzavře přívod plynného vodíku v případě, že řidič z nedbalosti 

odjede od výdejní stanice s tankovací hadicí zasunutou v nádrži vozidla a dojde k její 

poškození.  Jak uvedeno v příloze,  i takové případy v kategirii předvídatelných rizik byly 

zanamenány. 

 

5.4.6  Návrh metodiky  obslužné, technologické a provozní bezpečnosti  

Vodíková čerpací stanice je zařízení veřejně přístupné všem uživatelům vozidel 

s vodíkovým palivem.  Ochrana zdraví a bezpečnost se tedy netýká pouze zaměstnanců 

čerpací stanice.  

Vodík je klasifikován  jako nebezpečná látka zejména k jeho charakteristické vlastnosti - 

hořlavosti. Při práci s vodíkem je důležité správné vyhodnocení rizik a možných 

nebezpečných situací,  která pramení z charakteristických fyzikálně-chemických vlastností 

vodíku. Jeden z nejdůležitějších a funkčních bezpečnostních principů je vzdělávání, 

výchova a osvěta.  

Zákazníci, uživatelé osobních vozidel s vodíkovým palivem, musí být informováni o 

potenciálním nebezpečí a upozorněni na nebezpečné situace, které při nesprávném užití 

mohou nastat. Jedním z účinných způsobů je vybavení vodíkové čerpací stanice vhodnými  

nálepkami, štítky a cedulkami. Obdobně jako u ostatních paliv (benzin, nafta) je největším 

rizikem u vodíkového paliva oheň a exploze. Nebezpečná situace může nastat jak na straně 

zákazníka, například únik vodíku z palivové nádrže, tak i na straně provozovatele čerpací 

stanice, únik vodíku ze systému. Přijatá  bezpečnostní opatření vyžadují tedy značnou 

pozornost, aby nedošlo k opomenutí, podcenění rizika nebo ke špatnému vyhodnocení 

nebezpečné situace. Navrhuji dodržení těchto základních bezpečnostních princů: 

 Odstranit všechny zdroje iniciace z prostorů, kde by k úniku vodíku mohlo dojít  

 Vybavit stanici detekčním systémem a bezpečnostním uzávěrem systému, který 

spolehlivě uzavře přívod vodíku v případě jeho úniku 

 Zajistit účinné větrání prostorů, kde by při úniku vodíku mohlo dojít k jeho 

hromědění 
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 Označit všechna potenciálně nebezpečná místa výdejního stojanu a čerpací stanice 

výstražnými nápisy 

 Označit vozidla, využívající vodík jako palivo, nálepkou, že se jedná o vozidlo 

s vodíkovým palivem. Je to opatření i pro ostatní  účastníky silničního provozu, 

upozornit je na mimomořádné nebezpečí v případě dopravní nehody. Je vhodné, 

aby nálepkou  byl identifikován  druh  vodíku „stlačený plynný nebo zkapalněný“  

Provozovatel/zaměstnavatel má v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze zákona 

povinnosti vůči zaměstnancůa a ostatním pracovníkům (dodavatelé, servisní služby). Za 

jejich bezpečnost je obecně odpovědný. Všichni musí být prokazatelně seznámeni 

s fyzikálními, chemickými vlastnostmi vodíku a s jeho účinky na lidský organismus, 

s možnými nebezpečnými situacemi a rizikem, které v případě incidentu hrozí. Musí znát, 

jak si bezpečně v  nehodové situaci počínat.  Vzhledem k riziku, které vodík představuje,  

nutno zaměstnance vybavit i osobními ochrannými prostředky. Jedná se o  dýchací 

přístroje a  přenosné detektory na detekci vodíku a ohně. Je třeba být obezřetný i při 

používání nářadí (servisní služby), které by mělo být v nejiskřivém provedení. V případě, 

že jsou zaměstnanci vybaveni ochranným oděvem, neměl by být ze syntetických vláken, 

silonu nebo vlny. Tyto materiály mmohou být zdrojem statické elektřiny.   

 Většina provozovatelů/zaměstnavatelů obecně se v oblasti BOZP spokojí s preskriptivním 

způsobem péče o zaměstnance. Vzhledem k tomu, že  čerpací stanice jsou malým 

zařízením, tak na činnosti spojené s bezpečnosti práce si většinou provozovatelé najímají 

dodavatelsky služby. V České republice nemáme zatím zkušenosti s provozem vodíkových 

čerpacích stanic. První stanice byla vybudována  v roce 2009 v Neratovicích (firma Linde 

Gas s r.o.,) a zatím není pro osobní vzidla využívána.  Informace o incidentech způsobené 

obsluhou nebo zákazníkem jsem získala z internetových stránek. Jedná se o vodíkové 

čerpací stanice provozované v USA.  Seznam incidentů s popisem nehodového děje jsou 

přílohou mé práce..     

V oblasti bezpečnosti práce doporučuji závést transparentní systém řízení s tím, že si 

provozovatel stanoví politiku a cíle, kterých chce v péči o zaměstnance a spokojenosti 

zákazníku dosáhnout.  
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Definování politiky a cílů je základním krokem a je motivačním i pro zaměstnance. 

Navrhovaná  metodika má charakter řízeného dokumentu a může být použita obecně jako 

bezpečnostní program.  Je rozdělena tématicky do 6 kapitol  zastřešujících  problematiku 

spojenou s bezpečností a ochranou zdraví při práci obecně. Součástí metodiky jsou dva 

vzorové kontrolní seznamy pro zařízení a vybavení vodíkové čerpací stanice vně a uvnitř 

z hlediska BOZP.  Kontrolní seznamy jsou pouze návodem.  

Předpokladem zavedení tohoto systému řízení je nejenom velmi dobrá znalost všech 

činností a procesů spojených s obsluhou a údržbou čerpací stanice, ale i excelentní 

orientace v právních a ostatních předpisech v BOZP. Všechny úkony v  systému řízení 

BOZP jsou důležité, ale stěžejním je  správné a vyčerpávající popsání rizik a scénářů 

možných nebezpečných situací. Přímá účast zaměstnanců  je nezbytná. Existuje řada 

metod k analýze a vyhodnocení rizik. Doporučila bych jednu z níže uvedených. 

 Preliminary Hazard Analysis (PHA), vhodná k  identifikaci „top-level“ rizik                     

a nebezpečí  

 Hazard and Operability Analysis (HAZOP), vhodná k identifikaci kritických 

operačních činností  

 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), vhodná k identifikaci vlivu selhání 

            lidského činitele  

 

V oblasti školení, vzdělávání a osvěty je v USA upřednostňována metoda „SAFETY IN 

MIND“  právě pro oblast vodíku. Tato metoda v zaměstnancích má podporovat pocit 

sounáležitostí  a  především zájem o vlastní bezpečnost.  
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METODIKA OBSLUŽNÉ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI 

 

 

Kapitola 1:  Systém bezpečnostního plánování 

 

1.1 Vyhlášení politiky  

Písemný souhlas řídícího managementu 

Prokazatelná účast zaměstnanců 

  

 

1.2. Stanovení cílů v systému řízení BOZP 

Měřitelné, realizovatelné cíle 

 

1.3 Rozsah  bezpečnostního programu  

Popis zařízení a jeho vybavení  

Popis bezpečnostních prvků 

Pracovní prostředí 

Pracovní podmínky   

 

1.4 Systém řízení bezpečnostního programu  

Organizační struktura, pravomoce a odpovědnosti  

Tvorba dokumentace a její aktualizace    

Pravomoce výkonných orgánů dozoru a podávání zpráv  

 

1.5 Proces aktualizace procesů a postupů 

Odpovědnost a pravomoc   

Četnost a lhůty aktualizací  
 
    
Kapitola 2: Analýza nebezpečí a rizik 

  
2.1 Identifikace nebezpečí a rizik vodíku jako paliva 

 Popis procesu 

 Odpovědnost, pravomoc 

 Stanovení týmu řešitelů 

                 

2.2  Výběr a popis metody pro analýzu rizik 

 Kritéria pro vyhodnocení  

            Odpovědnost, pravomoc 
 

2.3 Proces stanovení  adekvátních opatření  

            Stanovení postupu 

            Odpovědnost, pravomoc   

                        

2.4  Ohlašovací povinnosti, způsob hlášení  
Registrace, evidence incidentů  

Komunikace se státními inspekčními orgány   

Odpovědnost, pravomoc  
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Kapitola 3: Provozní předpisy, kvalifikační a zdravotní  požadavky, školení a zácvik,  

                  pracovní a technologické postupy 

 

3.1 Provozní pravidla a předpisy  

 Tvorba a druhy  interních  předpisů 

 Proces schvalování  

 Odpovědnost, pravomoc 

  

3.2 Školení, zácvik, zvyšování kvalifikace a certifikace  

 Druhy, rozsah a četnost školení  

            Dokumentace  

            Odpovědnost, pravomoc 

Rozvoj metody „ Safety in mind“  

  

3.3 Proces údržby a oprav zařízení  

 Plánování  

 Systém ohlašování poruch a závad na zařízení 

Dohled nad prováděním údržby  

 Kontrola a kalibrace bezpečnostních prvků zařízení 

 Odpovědnost, pravomoc  

 

 

Kapitola 4: Systém bezpečnostního přezkoumání a interních  audiů 

Program a plán interních auditů 

Odborná způsobilost a kvalifikace 

Četnost a rozsah kontrol a interních auditů 

Posouzení vedením  

Odpovědnost, pravomoc 

 

 
Kapitola 5: Struktura řídícího managementu 
 

5.1 Proces systému řízení   

Struktura, pracovní a organizační řád 

Posouzení kompletnosti a aktualizace dokumentace 

Odpovědnost, pravomoc 

 

5.2  Systém řízení změn  

 Proces přezkoumání a ověřování správnosti navrhovaných změn s ohledem na 

 bezpečnost vodíkových systémů 

 Opovědnost, pravomoc  

  

Kapitola 6: Proces zdolávání havarijních situací 

  

 Hlášení  nebezpečných událostí 

 Vnitřní předpisy a pokyny pro případ havarijních situací   

 Systém evakuace  
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KONTROLNÍ SEZNAM PRO VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ ČERPACÍ 

VODÍKOVÉ STANICE 

(NÁVRH) 

 

 

Ochrana před vznikem nebezpečné koncentrace vodíku: 

 eliminace úniku vodíku 

 zvýšení účinnosti ventilace, tak aby došlo ke zředění unikajícího vodíku pod limit 

      vznícení 

 detekční a signalizační zařízení pro případ úniku vodíku   

 automatické bezpečnostní prvky  na přítomnost zvýšené koncentrace vodíku    

 

V případě úniku: 

 odstraň všechny zdroje iniciace na zařízení, zejména pod stropem, kde by se mohl 

unikající vodík hromadit  

 zákaz činností, které doprovází jiskření jako svařování, broušení, drcení a pod. 

 přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

 zařízení vybavit symboly a tabulkami k upozornění obsluhy na zákazy kouření, 

manipulace s otevřeným ohněm 

 odstranit topidla, která spalují palivo  

 provést opatření proti nepříznivým klimatickým podmínkám (např.ochrana před 

mrazem) 

 

Stavební řešení 

 při návrhu stavby čerpací stanice je nutno se vyvarovat uzavřených prostor, ve kterých 

by se vodík mohl hromadit při úniku  

 stropy navrhnout v takovém provedení, aby neměly žádné otvory,  prohlubně a jiná 

místa, kde by mohlo dojít k hromadění vodíku 

 střechu čerpací stanice provést z nehořlavého materiálu  

 instalace protipožárních stěn  

 začlenit do ochraného systému deflagrační a explosní průduchy   

 instalovat detekci úniku vodíku 

 používat systém pro detekci ohně, kalibrovaný na vodík 
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 instalalace aktivního varovného systému a větracího zařízení, které je seřízeno na 25 % 

hodnotu spodní meze výbušnosti 

 instalace zvukového a vizuálního varovného systému 

 

Údržba a kalibrace senzorových snímačů 

 zhodnocení účinnosti větrání (pasivní/okna, průduchy, aktivní/větracíí systém) 

 zajistit dostatečnou cirkulaci čerstvého vzduchu zvenčí 

 přesvědčit se o provádění pravidelné údržby a kalibrace snímačů 

 nářadí pouze v nejiskřivém provedení 

 používání OOPP  

 

Poplašná a varovná zařízení 

 pro překročení limitu tlaku (vysoký nebo nízký) 

 proti náhlému vzplanutí 

 v případě ztráty vakuové izolace 

 poloha ventilů (zavřeno/otevřeno) 

 rychlost čerpání (vysoká/nízká) 

 rozdílný tlak filtru 

 únik vodíku 

 oheň 

 plán evakuace 

 

Protipožární ochrana 

 systém sprinklerů (skrápění) 

 systém hašení vodou 

 hašení suchými - chemickými přípravky 

 vodíkový oheň by neměl být hašen dříve než je přerušen přívod vodíku, v opačném 

případě může nespálený plyn vytvořit výbušnou směs 
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KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝDEJNÍHO STOJANU 

(NÁVRH ) 
 

 

Plnící operace:  

 v  případě havárie musí dojít automaticky k uzavření dávkovače a přerušení dodávky  

vodíku  

 zařízení musí být vybaveno všemi prvky protipožární ochrany (hasicí přístroje, snadný 

přístup k hydrantu apod.)  

 zajištění ochrany tlakových lahví a bateriového vozu (nadstřešení proti účinku 

slunečních paprsků, pevnou fixací tlakových nádob proti pádu, označení lahví ) 

 detekční zařízení pro  případ úniku vodíku (například přenosný detektor)  

 dodržení bezpečných zón (minimální vzdálenost mezi zařízením a potencionálním 

zdrojem nebezpečí)  

 zabezpečení zdrojů iniciace (elektrické vedení, stožárry věřejného světlení apod.) 

 zákaz manipulace s otevřeným ohněm (svařování, broušení apod.) 

 dodržení bezpečných vzdáleností od veřejných komunikací a železniční tratě  

  

Požadavky na stavební provedení  

 výdejního stojan nesmí být situována v místě věřejného shromažďování osob   

 nesmí být pod vedením vysokého napětí 

 nesmí být pod nadúrovňovou komunikací  

 výdejní stojan musí být nadstřešen proti nepříznivým účinkům počasí 

 stavební provedení musí umožňovat bezpečně všechny operace plnění tankovacích 

nádrží a pohybu vozidel 

  

Vzduchový kompresor  

 nesmí nasát venkovní nečistoty (semena, trávu, popel, prach a jiný hořlavý materiál)    

 musí být vybaven detekcí úniku vodíku, detekcí hoření  

   

Požadavky na elektrická zařízení 

 elektrická zařízení musí být certifikovaná pro použití v prostředí vodíku 

 elektrická zařízení nebo el. vedení by nemělo být vystaveno horku 
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 musí být splněny požadavky platných právních předpisů a norem pro elektrická 

zařízení 

 

Obsluha 

 zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm 

 zákaz činností, které doprovází jiskření  

 zákaz neoprávněné manipulacena na zařízeních 
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6. ZÁVĚR 

 

Disertační práce  technologické, provozní a obslužné bezpečnosti vodíkové čerpací stanice 

měla být naplněním jednoho z  cílů Výzkumného projektu 2006-2010 klastru 

HYDROGEN-CZ o.s. Jednalo se o společný projekt členů klastru a fakult VŠB-TUO,  FBI  

a FEI. Výdejní stanice vodíku měla být jednoduchým, ale funkčním zařízením prvním toho 

času v ČR a ve střední Evropě. V rámci projektu jsem navštívila Island a Německo. Měla 

jsem možnost vidět funkční vodíkové čerpací stanice v Mnichově a v Reykjavíku. V obou 

městech  slouží především k provozu městské dopravy. Jak je uvedeno v úvodu disertační 

práce, i tato čerpací stanice měla sloužit především pro kyvadlovou dopravu mezi městem 

Ostrava a letištěm Leoše Janáčka v Mošnově. Této problematice se dlouhodobě věnuji také 

v rámci své publikační činnosti (viz seznam literatury a použitých pramenů).  

  

V rámci disertační práce měly být provedeny zkoušky a měření vhodnosti použití nových 

materiálů  pro vodík ve VVUÚ Radvancích s. r.o. Projekt nebyl nakonec vybrán krajským 

úřadem MSK k realizaci.  

 

Ve své práci jsem se tedy opírala především o teoretické vědomosti a znalosti, které jsem 

získala studiem odborné literatury, zahraničních předpisů a dosavadních, poměrně 

krátkých  zkušeností s provozem vodíkových čerpacích stanic v zahraničí. Velkým 

přínosem pro mě bylo členství v klastru HYDROGEN-CZ, o.s. Členové klastru firmy 

Linde Gas a.s, Air Produkt a.s., Air Liquid s r.o., které instalují vodíkové čerpací stanice 

po celém světě, významně přispěli k rozšíření mých znalostí v této oblasti.  

 

V teoretické části disertační práce jsem se věnovala charakteristickým vlastnostem vodíku, 

jeho výskytu na Zemi a způsobu jeho výroby. Částečně jsem se dotkla problematiky 

obnovitelných zdrojů energie a tedy důvodu, proč se vodíku věnuji.  Na tuto část jsem 

záměrně navázala přehledem právních předpisů a norem v České republice a ve světě. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví je svázána s právními předpisy a normami a jejich 

dodržováním. Legislativní základna pro bezpečný provoz a užívání vodíku v dopravě je 

zejména v USA velmi propracovaná.  Kromě federálních právních předpisů má řada států 

USA své vlastní závazné předpisy.  
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Česká republika nemá jediný právní  předpis nebo normu, jež by legalizovaly vodík jako 

palivo. Z toho vyplývá  absence i ostatní legislativy.  Pro stanovení bezpečných postupů, 

zabezpečovacích prvků a dalších požadavků na bezpečný provoz vodíkové čerpací stanice 

jsem čerpala odborné informace z mezinárodních standardů.  

 

Při stanovování bezpečnostních požadavků mě byly vodítkem především charakteristické 

vlastnosti vodíku. Nelze říci, že vodík je více nebezpečným palivem ve srovnání s běžnými 

fosilními palivy. Některé jeho vlastnosti činí jeho použití jako palivo dokonce bezpečnější. 

Masivnímu rozšíření používání osobních vozidel na vodík zatím brání zejména vysoká 

pořizovací cena a také vyšší náklady na provoz, nehledě na to, že Česká republika nemá 

vybudovanou odpovídající infrastrukturu. V roce 2009 byla v Neratovicích otevřena první 

vodíková čerpací stanice a představen první veřejný dopravní prostředek TriHyBus.  

Vzhledem k tomu, že dostupný vodík obsahuje nečistoty (rtuť) a jeho čištění je finančně 

nákladnější než provoz stanice,  čerpací stanice  je často mimo provoz. 

 

Účel, pro který měla disertační práce sloužit, se tedy doposud nenaplnil. Využitelnost mé 

práce tedy předpokládám v budoucnosti, pokud budou pro využití vodíku v dopravě 

příznivější podmínky a odpovídající finanční zázemí pro budování čerpacích stanic. Tato 

práce může sloužit jako vodítko jak pro soukromý sektor při navrhování a budování 

čerpacích stanic na vodík, tak pro státní orgány v oblasti legislativy, schvalování a dozoru 

nad provozem těchto čerpacích stanic.  
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CONCLUSION 

 

The dissertation thesis on the operational, technological and service safety of the hydrogen 

filling station was supposed to meet one of the objectives of the HYDROGEN-CZ o.s. 

cluster's research project 2006-2010. It was a joint project of the HYDROGEN-CZ o.s. 

cluster's members and the VŠB-TUO, specifically the Faculties of Safety Engineering and 

of Electrical Engineering and Computer Science. The hydrogen filling station was meant to 

be a simple but fully functional device, the first of this kind in the Czech Republic and 

Central Europe. Within the framework of this project I visited Iceland and Germany where 

I had the opportunity to observe a functional hydrogen filling station in Munich and in 

Reykjavik. In both cities, the stations are mainly used to support urban transport systems. 

As stated in the introduction of my thesis, this filling station was also primarily supposed 

for the shuttle transport between the city of Ostrava and the airport of Leos Janacek in 

Mošnov. I have been also involved in exploring this issue on a long-term basis in my 

publication activities (please see the list of references and other sources).  

 

In the framework of this dissertation thesis, further tests and measurements of suitability of 

new materials for hydrogen were supposed to be taken at the research center of VVUÚ 

Radvanice s.r.o. It was unfortunate that this project was not awarded the grant for 

realization by the Regional Authority (MSK).  

 

In my work, I have therefore relied primarily on theoretical knowledge and information 

that I acquired from available literature, foreign regulations and the current, relatively short 

experience with the operation of hydrogen filling stations abroad. A big benefit for me was 

membership in the HYDROGEN-CZ, o.s. cluster. Its members, companies such as Linde 

Gas a.s, Air Produkt a.s. and Air Liquid s r.o., install the hydrogen filling stations 

throughout the world and have provided valuable knowledge and experience in this area. 

 

The theoretical part of my dissertation thesis is focused on the specifics of hydrogen, its 

presence on the Earth and its production. I also partly covered the issue of renewable 

energy sources and thus the reason why I devoted this thesis to hydrogen. This part is 
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followed by an overview of regulations and standards in the Czech Republic and in the 

world. 

 

Occupational safety and health are closely linked to legislation and standards and their 

observance. The legislative base for safe operation and use of hydrogen in transport in the 

U.S.A. is very advanced. In addition to the federal laws, a number of the U.S. states have 

their own binding regulations. On the contrary, the Czech Republic has no single law or 

rule that would legalize hydrogen as fuel. This implies the absence of other legislation as 

well. To determine the safety procedures, security features and other requirements for safe 

operation of hydrogen filling stations, I drew expertise from the existing international 

standards. 

 

I also used the specific characteristics of hydrogen as the main guiding principles to 

determine the necessary safety requirements. When compared to the conventional fossil 

fuels, it is not possible to say that the hydrogen fuel is more dangerous or risky. Some of its 

features make its use as a fuel even safer. However, the large-scale expansion of the 

hydrogen fuelled vehicles is at present prevented by high prices of the vehicles and high 

operational costs, in addition to the fact that the Czech Republic lacks the adequate 

infrastructure. In 2009, the first Czech hydrogen filling station was opened in Neratovice 

and at the same time, the first public transport vehicle (TriHyBus) was presented to the 

general public. As the hydrogen available contains impurities (mercury) and its treatment 

is more expensive than the operation of the station, the filling station is often out of order. 

 

The objective of this dissertation thesis has thus not been met yet. Therefore, I assume it 

can be implemented in future, providing there is more favorable environment for the 

hydrogen technologies in transport and the adequate financial resources to support building 

of the filling stations. 

 

This thesis may serve as a guide for the private sector in designing and building the 

hydrogen filling stations, as well as for the state authorities in the field of legislation, 

approval and supervision over the operation of these stations. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Přehled rizikových faktorů při použití vodíku jako paliva 

 

Tabulka č. 1: Přehled rizik různých forem vodíku 

(zdroj: Safety Issues with Hydrogen as a Vehicle Fuel, Idaho National Engineering and Environmental 

Laboratory) 

 

Forma Typ rizika Popis 

Plynný vodík Fyzikální vlastnosti • Lehčí než vzduch 

• Vysoce difuzní 

• Statický náboj vyvolaný prouděním  

• Nízká viskozita (riziko úniku) 

• Bez zápachu, bezbarvý plyn 

 

 Tlak • Skladování pod vysokým tlakem může vést 

   k explosi 

 • Tlak v potrubí zvyšuje riziko úniku  

• Vytěsnění kyslíku v uzavřeném prostoru 

• při vysokém tlaku poškození nechráněné 

  kůže 

 

 Chemické vlastnosti • Hořlavý s nesvítivým plamenem, žádné 

   toxické zplodiny 

• Výbušný v širokém  rozmezí od 4 % do 74   

%  

• Nízká zápalná energie 

• Nízká teplota samovznícení, 574 °C 

 

 Teplota 

 

 

• Může být skladován při pokojové teplotě –  

   není rizikovým faktorem 

 Působení na materiály 

 

• Způsobuje vodíkovou křehkost kovů a plastů 

 

 Toxikologické • Zadušení v uzavřeném prostoru 
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Forma Typ rizika Popis 

Kapalný vodík Fyzikální vlastnosti • Vysoce difúzní  

• Statický náboj vyvolaný prouděním  

• Snadno zkapalňuje, působením tepla 

  dosahuje bodu varu 

• Rychlý přechod z kapalného skupenství na 

   plynné může způsobit výbuch  

• Rychlá kontaminace kondenzací plynů při 

   kontaktu se vzduchem 

• Bez zápachu, bezbarvý, nelze odorizovat 

protože dochází ke zmrznutí při  

kryogenních teplotách 

 

 Tlak • Skladování pod mírným tlakem pro prevenci 

  varu  

 

 Chemické vlastnosti • Vyvíjející se plyn je studený, jinak stejná 

  rizika jako u plynného vodíku 

 

 Teplota 

 

 

• Kryogenní popáleniny, a to zejména očí 

• Poškození plic vdechováním studených 

výparů 

• Možnost podchlazení při práci v blízkosti 

těchto systémů 

• Kondenzace vzduchu v blízkosti systémů, 

pokud poškození umožňuje únik tepla, může 

vytvořit zóny s vyšší koncentrací kyslíku 

poblíž systému 

 

 Působení na materiály 

 

• Způsobuje vodíkovou křehkost kovů 

• Mechanické namáhání způsobené 

smršťováním vlivem tepla 

• Měkká ocel je náchylná k poškození vlivem 

kryogenních teplot 

• Snadný transfer tepla v materiálech při 

kryogenních teplotách 

 

 Toxikologické • Zadušení v uzavřeném prostoru 

• Omrzliny při přímém kontaktu 

• Podchlazení při delší expozici 
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Forma Typ rizika Popis 

Kapalný 

organický 

hydrid  

Fyzikální vlastnosti • Organické sloučeniny se vyznačují 

hořlavostí, v některých případech toxické  

(v závislosti na konkrétním chemickém 

složení) 

 

 Tlak • Provoz při nízkém tlaku, plyn vzniká již při 

mírném tlaku 

 

 Chemické vlastnosti • Organický nosič je s velkou 

pravděpodobností hořlavý 

• Některé organické látky mají nízký bod 

samovznícení 

• Rozklad hydridu může vyžadovat 

teploty blízké samovznícení vodíku 

• Tepelný rozklad organických sloučenin 

může způsobit vznícení malého množství 

organických látek ve spalovacím motoru 

 

 Teplota 

 

 

• Při zahřátí na  400 °C se vyvíjí vodík 

• Vznik plynného vodíku, systémy s vysokou 

teplotou mohou vést k popáleninám 

 

 Působení na 

materiály 

 

• Způsobuje vodíkovou křehkost kovů 

 

 Elektrické • Zdroj vznícení a možný zdroj požáru 

 

 Toxikologické • Zadušení v uzavřeném  prostoru 

• Toxická rizika organického nosiče 
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Forma Typ rizika Popis 

Pevný hydrid 

kovu  

Fyzikální vlastnosti • Některé kovy jsou samozápalné a hořlavé, 

v některých případech toxické 

(v závislosti na složení konkrétní kovové 

slitiny použité ve vozidle) 

 

 

 Tlak • Provoz při pokojové tlaku, plyn vzniká při 

mírném až vysokém tlaku  

 

 

 Chemické vlastnosti • Některé kovy mohou být hořlavé 

• Hydridové slitiny jsou obvykle exotermní, 

při doplňování paliva se uvolňuje teplo  

• Stopy kovů se mohou vznítit ve spalovacím 

motoru 

 

 Teplota 

 

 

• Vysoké teploty (cca  400 °C) uvolňují vodík 

z kovu, u skladování při pokojové teplotě 

nevzniká riziko 

• Vznik plynného vodíku, systémy s vysokou 

teplotou mohou způsobit popáleniny 

• Při dodávání vodíku do kovu se uvolňuje 

teplo, některé jednotky vyžadují aktivní 

chlazení 

 

 Působení na materiály 

 

• Způsobuje vodíkovou křehkost kovů 

• Koroze kovů 

• Za určitých podmínek může být 

samozápalný  

 

 Elektrické • Zdroj vznícení a možný zdroj požáru 

 

 Toxikologické • Zadušení v uzavřeném  prostoru 

• Kovy jako železo a oxidy kovů 

mají mezní hodnoty určené pro bezpečnost 

práce 
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PŘÍLOHA č. 2 

Seznam čerpacích stanic na vodík v USA a ve světě 

 
Zpracováno dle: Fuel Cells 2000, stav k 11/2009,  

dostupné na: www.fuelcells.org/info/charts/h2fuelingstations.pdf 
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PŘÍLOHA č. 3 

 

Hlášené nehody čerpacích stanic na vodík  

 

(zpracováno podle databáze www.h2incidents.org) 

 

Incident č.1 

 

Datum vzniku události: 26. května 2010 

Popis události: 

Při odběru vzorků vodíku pro kontrolu kvality bylo zjištěno, že hadice, která byla pro 

odběr použita, nebyla schválena pro tlak, kterému byla vystavena. Po tomto zjištění byl 

odběr zastaven a hadice byla vyměněna.  

Příčina události: Nedostatečná kontrola/Lidské selhání 

Škody, zranění:  Žádné 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik:  

Na základě tohoto incidentu byly vypracovány nové postupy. Před zahájením jakýchkoli 

prací provede třetí (nezávislá) osoba vizuální kontrolu, zda zařízení, které má být použito, 

odpovídá technické dokumentaci zařízení. 

 

Incident č. 2 

 

Datum vzniku události: 11. května 2010 

Popis události: 

Během údržby bylo kontrolou tlaku v adaptéru připojeném na výdejní stojan zjištěno, že je 

poddimenzován. Závit na kompresní straně adaptéru byl dimenzován na nižší  tlak.  

Příčina události: konstrukční závada, nedostatečná kontrola 

Škody a zranění:  Žádné 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik: Kontrola konstrukce všech připojených 

adaptérů. 
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Incident č. 3 

Datum vzniku události: 15. 12. 2009 

Popis události: 

Během tankování 70-MPa paliva (plynný vodík) došlo k utržení koncové části čerpací 

hadice (výdejní pistole) a to bez působení vnější síly, která by byla větší než tlak v hadici. 

Příčina události: Šetřením události bylo zjištěno, že zařízení pro výdej bylo špatně 

nastaveno. Postupy pro provoz a údržbu byly neúplné. Zároveň i kontrola zařízení selhala. 

Škody a zranění: Žádná 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik: Pravidelná kontrola zařízení, doplnění 

bezpečnostních a provozních předpisů 

 

Incident č. 4 

Datum vzniku události: 12. 11. 2009 

Popis události:  

Při doplňování zásob vysokotlakého zkapalněného vodíku z cisterny  byl zapnut 

kompresor pro doplnění zásobníku a místo na tlak 5500 psing byl vodík stlačován na 60 

psing. Po přibližně 2 hodinách provozu začalo selhávat ložisko klikové hřídele, které 

umožnilo větší pohyb hřídele a následný únik vodíku.  

Příčina události: Šetřením byla zjištěna konstrukční závada na zařízení. Kompresor měl při 

nízkém tlaku automaticky vypnout. 

Škody a zranění: Žádná 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik:  

Do bezprostřední blízkosti hřídele kompresoru byl přidán detektor plynu a na zařízení byl 

instalován vibrační spínač. Výrobce byl kontaktován s žádostí o analýzu nosné konstrukce, 

zda umožní její úpravu.   

 

Incident č. 5 

Datum vzniku události: 23. 11. 2009 

Popis události:  

Řidič, který natankoval vodík do nádrže odjel aniž by odpojil čerpací hadici od nádrže 

vozidla. Bezpečnostní uzávěr se neotevřel a došlo k utržení hrdla nádrže vozidla. Příčina 

události: Následné testy ukázaly, že bezpečnostní uzávěr byl nastaven na 210 lbs (92.254 
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kg)), zatímco schválená hodnota byla pouze 133 lbs. Došlo k úniku vodíku obsaženého v 

hadici mezi ventilem zásobníku a uzavíracím ventilem vozidla. 

Škody a zranění: Škoda na majetku 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik: Pravidelné kontroly zařízení, určení limitu 

smykové síly hrdla nádrže vozidla. 

 

Incident č. 6 

Datum vzniku události: 27. 10. 2007 

Popis události:  

Během tankování byl pomocí čidla na vodík zjištěn mírný únik plynu z průtokového 

ventilu. Tankování bylo okamžitě zastaveno a ventil byl utěsněn, avšak přibližně za týden 

se situace opakovala.  

Příčina události: Průtokový ventil byl poté rozebrán a zkontrolován. V těsnění, které bylo 

mírně zkroucené, byl nalezen prach, jež byl pravděpodobnou příčinou úniku vodíku. Ventil 

byl znovu utěsněn a toto zařízení poté sloužilo bez dalších problémů. Bylo zjištěno, že 

dokumentace pro provoz a údržbu je neúplná, chybí vyhodnocení tohoto rizika. 

Škody a zranění:  Žádná 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik: Těsnění průtokového ventilu musí  být 

pravidelně měněno. Je nutné určit optimální dobu pro výměnu těsnění. 

 

Incident č. 7 

Datum vzniku události: 7. 3. 2009 

Popis události:  

Během tankování obsluha aktivovala čerpací páku ve špatném pořadí. Vozidlo bylo 

naplněno na správný tlak, avšak rychleji, než je obvyklé. Za jiných okolností by to mohlo 

způsobit přehřátí palivové nádrže vozidla. 

Škody a zranění: Žádná 

Příčina události: Chyba softwaru, nedostatečná pravidla pro obsluhu, nedodržení 

standardních postupů, lidské selhání 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizika:  
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Upravit proces tankování tak, aby bylo přirozeně nemožné provést kroky v nesprávném 

pořadí se stejným výsledkem. Znemožnit tankování, pokud obsluha nedodržuje správné 

pořadí. 

 

Incident č. 8 

Datum vzniku události: 17. 3. 2008 

Popis události:  

Z důvodu úniku plynného vodíku z vadného svaru tlakového spínače došlo k požáru 

čerpací stanice na vodík.. Požár se kaskádovitě rozšířil, přičemž došlo k úniku chladící 

kapaliny a oleje z kompresoru. Nekovová těsnění a hadice, obsahující hydraulickou a 

chladící kapalinu se roztavily, přičemž uniklá kapalina se odpařila. Požárem byla zničená i 

okolní zařízení. 

Příčina události:  Příčinou události byla vada na zařízení.  

Škody a zranění: Škoda na majetku 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizika:  

Úprava konstrukce tlakového spínače a jeho umístění, vybavit zařízení dostatečným 

počtem bezpečnostních ventilů z hlediska prevence požáru, zpřísnit normy pro 

komponenty čerpacích stanic        

 

Incident č. 9 

Datum vzniku události: 10. 10. 2008 

Popis události:  

Výrobce vyměňoval jehlový a zpětný ventil na čistící lince dusíku u výdejního stojanu 

z důvodu drobné netěsnosti spojení mezi jehlovým a zpětným ventilem. Zpětný ventil byl 

instalován opačně, což způsobilo závadu tlakového disku v regulátoru a po dobu 10 sec 

únik přibližně 1000 psig vodíku do vzduchu. Závada byla zjištěno při testu ještě dříve, než 

byl systém předán do normálního provozu. 

Příčina události: Nedodržení technologického postupu při výměně ventilů – jeho nesprávná 

instalace. Lidské selhání 

Škody a zranění:  Škoda na majetku 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizika: Do provozních předpisů doplnit provedení 

vizuální kontroly před zahájením tlakování 
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Incident č. 10 

Datum vzniku události: 11. 3. 2008 

Popis události:  

Na čerpací stanici na vodík došlo k prasknutí vysokotlaké čerpací hadice (70 MPa) o délce 

4 metry. Čerpací stanice byla v provozu dva roky. Celkový počet čerpání byl odhadnut na 

150. Během každého čerpání byla hadice ohýbána podle potřeby zákazníka. Poškození 

hadice nastalo při dočasném připojení na plynové turbodmychadlo. Po dvou hodinách 

provozu při tlaku 75 MPa se objevily praskliny 30 cm od konce uchycení hadice. 

Příčina události: Poškození hadice bylo způsobeno nastalo provozem.  

Škody a zranění:  Škoda na  majetku 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizika:  

Vysokotlaké čerpací hadice paliva musí být denně kontrolovány pro nalezení známek 

vnějšího poškození, koroze nebo otěru a každých 6 měsíců musí být vyměněna i bez 

známek poškození. 

 

Incident č. 11 

Datum vzniku události: 14. 2. 2008 

Popis události:  

Při plnění zásobníku vodíkem z cisterny nákladního vozidla  řidič vozidla  po naplnění 

nádrže nesprávně hadici uložil a před odjezdem její uložení nezkontroloval. Při odjezdu 

došlo k zachycení hadice návěsem, ohnutí a následnému vytržení potrubí rozdělovače ze 

země., přičemž ze závitů čerpací hadice začal unikat vodík. Řidič cisterny uslyšel syčivý 

zvuk, zastavil vozidlo a urychleně odešel incident nahlásit. Únik vodíku byl zastaven 

uzavřením jednotlivých ventilů na každé z vodíkových nádrží, čímž bylo potrubí izolováno 

Příčina události: Lidské selhání – nedodržení standardního technologického postupu. 

Škody a zranění: škoda na majetku 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizik:  

Školení personálu při dodání zařízení s důrazem na bezpečnostní aspekty pro připojení a 

odpojení a ověřování správného postupu před odjezdem.Dalším opatřením bylo 

vypracování přísnějších bezpečnostních postupů  a umístit je na viditelném místě.  
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Incident č. 12 

Datum události: 29. 6. 2007 

Popis události:  

V prostoru čerpací stanice narazila cisterna s tekutým vodíkem do zařízení na čištění 

plynného vodíku. Hadice připojená k čistícímu ventilu byla na obou stranách ohnuta, k 

úniku vodíku však nedošlo. 

Škody a zranění: Škoda na majetku 

Příčina události: Lidské selhání                       

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizika:  

Instalace fyzických zábran okolo potrubí, které ochrání důležité části vodíkových systému 

před nárazem vozidel. Dále doplnění  pravidel pro obsluhu čerpací stanice o správné a 

bezpečné couvání k výdejním stojanům.  

 

Incident č. 13 

Datum události: 18. 1. 2007 

Popis události:  

Během čerpání kapalného vodíku z cisterny do zásobníku došlo k úniku na bajonetovém 

těsnění připojení. Únik způsobil rozstříknutí kapalného vodíku v zadní části vozidla, kde se 

nachází ruční uzavírací ventil. Vyškolená obsluha s ochranným oděvem, nikoli však s 

odpovídajícím obutím, vstoupila do prostoru a vypnula uzavírací ventil. Osoba utrpěla 

omrzliny noh, když boty přimrzly k vlhké podlaze návěsu.  

Škody a zranění:  Poškození zdraví, škoda na majetku  

Příčina události:  Vada zařízení, Lidské selhání 

Návrhy na odstranění nebo zmírnění rizika:  

Všechny čerpací cisterny musí mít bezpečný přístup k pomocným uzavíracím ventilům pro 

případ úniku vodíku. Je nutno zajistit personálu odpovídající ochranné oděvy včetně bot. 

 

 

 



122 

 

PŘÍLOHA č. 4 

Vývoj vozidel s vodíkovým pohonem 

 

Vozidla s vodíkovým pohonem mají oproti elektrovozidlům několik velkých výhod, a to 

podstatně delší dojezd (600 – 700 km) a kratší dobu tankování, resp. doplňování paliva, 

která je obdobná jako u klasických paliv – nabíjení akumulátorů však trvá i několik hodin. 

Většina velkých automobilek se v současnosti shoduje na strategii využití elektrovozidel 

pro městský provoz a vodíkových vozidel pro provoz na delší trasy.  

 

Snaha využít příznivých vlastností vodíku pro pohon dopravních prostředků má však 

mnohem delší historii a sahá až k počátkům 19. století, kdy Švýcar Francois Isaac de Rivaz 

sestrojil první spalovací motor, jež byl poháněn vodíkem a kyslíkem. Ropné krize a 

v posledních desetiletí také ekologické aspekty, zejména nutnost maximálního využití 

obnovitelných zdrojů, vedly vědecké týmy, komerční výrobce i mnohé nadšence a kutily 

po celém světě k pokusům o konstrukci různých typů vozidel na vodíkový pohon, od 

osobních automobilů, až po nákladní vozidla a autobusy pro hromadnou městskou 

dopravu. 

 

Současné automobily s vodíkovým pohonem jsou v téměř všech ohledech zcela 

srovnatelné se standardními vozidly se spalovacími motory. Širšímu využití v běžném 

provozu však brání nedostatečně rozvinutá síť čerpacích stanic, vysoká cena a v některých 

oblastech také legislativní a administrativní překážky. Je však možno očekávat významné 

zlepšení situace s tím, jak se bude tato technologie dále rozšiřovat.  

 

První spalovací motor, který byl použit v automobilu, navrhl již v roce 1807 Švýcar 

Francois Isaac de Rivaz. Tento experimentální prototyp byl poháněn vodíkem, získaným 

elektrolýzou vody. Vůz pojmenovaný jednoduše „Rivaz” měl stlačený vodík uložen v 

balónu, pro zapalování byl použit voltaický článek. V roce 1808 Rivaz na tento první 

spalovací motor získal francouzský patent, jeho návrh však byl nedořešený a nenašel 

praktického využití. 
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Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

V roce 1860 sestrojil Belgičan Etienne Lenoir jednoválcový dvoutakt, tzv. Hippomobile. 

Jako palivo pro malý, horizontálně uložený motor, byl použit vodík získaný elektrolýzou 

vody. Lenoir později motor upravil i pro svítiplyn, těchto motorů se prodalo okolo 350 – 

400 ks. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

V roce 1933 energetická společnost Norsk Hydro přestavěla pohon jednoho ze svých 

malých nákladních automobilů na plynný vodík. Tento vůz se spalovacím motorem měl 

uvnitř zabudován systém pro získávání vodíku z amoniaku. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

V roce 1941, během obléhání Leningradu a nedostatku jakýchkoli surovin včetně benzínu, 

přestavěl vojenský technik Boris Shelishch jedno z nákladních vozidel GAZ-AA na plynný 

vodík. Na základě objednávky vrchního velení dokázal spolu se svými spolupracovníky 
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během pouhých 10 dnů přestavět na vodík dalších 200 nákladních automobilů GAZ. Takto 

upravená vozidla měla čistější spalování a delší životnost než ta, která jezdila na benzín. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

Electrovan vyrobený společností General Motors v roce 1966 je historicky prvním 

automobilem s vodíkovým palivovým článkem. Všechny části palivových článků i nádrž 

na vodík byly umístěny v zadní části dodávky.  Vozidlo mělo dojezd 120 kilometrů. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

V roce 1972 vyvinuli studenti UCLA v Los Angeles vozidlo Gremlin, které mělo nulové 

emise výfukových plynů. Tento vůz ve stejném roce vyhrál z roku soutěže Urban Vehicle 

Design Competition. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 
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První japonský automobil poháněný vodíkem představil v roce 1974 Technologický 

institut Musashi v Tokiu.  

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

V roce 1979 Rusko představilo dodávku Kvant-RAF, která obsahovala 12 kw alkalické 

palivové články a byla poháněna vodíkem. Z politických důvodů nebyl tento koncept nijak 

dále rozvíjen.   

 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

 

80. a 90. léta minulého století znamenala v technologii vozidel poháněných vodíkem 

výrazný pokrok. Investice do rozvoje této oblasti učinili mnozí světoví výrobci 

automobilů, včetně společností DaimlerChrysler, General Motors, BMW a Mazda. 

Automobil poháněný vodíkem, který byl vyvinut univerzitou ve Virgínii, získal první cenu 

na soutěži Future Car Challenge a v Londýně bylo představeno taxi s vodíkovými 

palivovými články. 

 

 



126 

 

    

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

 

V letech 2000 – 2010 bylo každoročně světovými automobilkami představováno nejméně 

deset nových prototypů vozidel poháněných vodíkem, přičemž použité technologie se 

velmi rychle vyvíjejí. Inovace se zaměřují zejména na zvýšení dojezdu a dosahované 

maximální rychlosti. 

 

Objevují se také prototypy s duálním systémem, které jako palivo mohou využívat buď 

benzín, nebo vodík.  

 

V Británii bylo ve spolupráci Microcab Coventry University a Delta Motorsport vyvinuto 

malé městské auto Microcab H4 poháněné vodíkovými palivovými články. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

Model Mercedes F600 Hygenius není jen vozidlem, ale může sloužit také jako malá 

mobilní elektrárna. Hygenius je vybaven zásuvkou na 240 V a je schopen napájet dva 

domy. 
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Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

Vývoj vozidla GAZ Hydrogen Van byl financován moskevskou elektrárenskou společností 

a Ruskou technickou univerzitou. Zajímavostí této 9-sedačkové dodávky je alternativní 

duální pohon na benzín nebo vodík. 

 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

Prvním hybridním automobilem s vodíkovými palivovými články, které bylo určeno k 

prodeji pro širokou veřejnost, se stal v roce 2007 vůz Hywet vyvinutý v Dánsku. Hywet 

má elektromotor o výkonu 13 kW, jeho původní prodejní cena byla stanovena na 37.000 

dolarů. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 
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Jedním z posledních prototypů je automobil  Audi Q5 Hybrid Fuel Cell, který byl 

představen v květnu 2011 v Berlíně. Tento automobil s 1,3 kWh baterií lithium-ion má 

výkon 98 kW. 

 

Zdroj: www.hydrogencarsnow.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydrogencarsnow.com/blog2/index.php/hydrogen-cars/audi-q5-hybrid-fuel-cell-hfc-unveiled-in-berlin/
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PŘÍLOHA č. 5 

Vozidlo Honda FCX Clarity 

 

Příkladem toho, jak rychle postupuje vývoj technologií vozidel využívajících vodík, je 

japonská automobilka Honda, konkrétně model osobního automobilu Honda FCX, jež byl 

testován v České republice odbornou redakcí magazínu Autohit.  

 

Výrobce poprvé představil prototyp ekologického automobilu Honda FCX, poháněného 

elektromotorem na energii dodávanou z vodíkového palivového článku, v roce 1999, 

přičemž v reálném provozu byl vůz poprvé nasazen v roce 2002. Jeho uživatelem byl 

tehdejší japonský premiér, později jej následovaly úřady měst Los Angeles a San 

Francisco, jež tento vůz používají jako služební auto pro každodenní potřeby úřadu.  

 

Pro komerční trh byla sériová Honda FCX představena v roce 2005, kdy začala její 

distribuce v USA a Japonsku. Druhá generace vozidla – Honda FCX Clarity - s výraznými 

technickými vylepšeními se začala vyrábět v srpnu roku 2008 v japonské Tochigi.  

 

Hlavní rozdíl mezi původní FCX a FCX Clarity spočívá v uspořádání komponentů pohonu. 

Zatímco původní FCX využívala dvojici válcových nádrží na vodík, nová Clarity je 

osazena pouze jedinou nádrží, která je také odlišně umístěna v pomocném rámu zadní 

nápravy.  Palivové články původní FCX byly umístěny v panelovém boxu s kovovými 

separátory mezi jednotlivými články svazku. Jejich výkon byl 86 kW, velikost 66 litrů a 

hmotnost 96 kg. Nový model Clarity využívá palivový článek membránového typu, jež je 

tvořen jediným uzavřeným  boxem, v němž jsou jednotlivé články uspořádány do tvaru V. 

Celkový výkon článku je 100 kW, velikost 52 litrů a hmotnost 67 kg.  

 

Pohon předních kol vozidla zajišťuje synchronní elektromotor s permanentním magnetem, 

jež je napájen střídavým proudem. Elektrická energie je uchovávána v bateriích Lithium-

ion s napětím 288 V, které jsou uloženy pod zadními sedadly vozidla – tedy před nádrží na 

stlačený vodík.  
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Hlavní výhodou tohoto vozidla s palivovými články je naprosto čistý pohon a oproti 

elektromobilům s bateriemi také dostatečný dojezd, jež je podobný, jako mají současné 

automobily se spalovacími motory – při měření podle evropského homologačního cyklu to 

bylo 460 km. 

 

V současnosti je v provozu 80 vozidel Honda FCX Clarity, přičemž naprostá většina z nich 

je provozována v USA. Zájemci si mohou toto vozidlo pronajmout za cenu 600$ měsíčně, 

jež zahrnuje také údržbu a pojištění. Model FCX Clarity také požívá daňového zvýhodnění 

ve výši 12.000$. V Evropě jsou provozována tato vozidla pouze dvě – většímu 

komerčnímu využití brání zatím nedostatečná síť čerpacích stanic.   

 

 

Obr.: Honda FCX Clarity (zdroj: Honda) 

 

 

 

Obr.: Pohon vozidla zajišťuje elektromotor s jednostupňovou převodovkou (zdroj: Honda) 
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Tabulka: Vývoj palivových článků používaných ve vozech Honda FCX  

(zdroj: Autohit č. 16/2001, ISSN 1212-8791) 

 

Verze 1999 2003 2006 

Výkon 60 kW 86 kW 100 kW 

Velikost 134 l 66 l 52 l 

Hmotnost 202 kg 96 kg 67 kg 

Elektrolitická 

membrána 

Plynová elektrolytická 

membrána. Max. 

provozní teplota 80 °C. 

Aromatická elektrol. 

membrána. Max. 

provozní teplota 95 °C. 

Aromatická elektrol. 

membrána. Max. 

provozní teplota 95 °C. 

Konstrukce 

článku 

Šroubovaná konstrukce. 

Opracovaný uhlíkový 

separátor. Oddělené 

těsnění. 

Panelová konstrukce. 

Lepený kovový 

separátor s jednoduchým 

těsněním. 

Krabicová konstrukce 

se strukturou V Flow. 

Kanálový separátor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


