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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce se zabývá tématem vodíku v rámci Evropské a tuzemské energetiky. 

Jeho využití v plynárenství, teplárenství i elektroenergetice může hrát zásadní roli na cestě 

k dosažení ambiciózních cílů Evropské Unie zaměřených na snížení produkovaných emisí. 

V práci jsou popsány specifikace technologií výroby, přepravy i spotřeby vodíku a jejich dopad 

na dnešní energetické systémy a bezpečnost. Práce klade důraz na technický, ekonomický, ale 

i politický kontext. 

 

Praktická část se zabývá vlivem příměsí vodíku ve směsi zemního plynu na změnu 

fyzikálně-chemických vlastností plynu. Práce analyzuje koncentrace 0, 5, 10, 15, 20 a 25 

molárních procent vodíku v reálném složení zemního plynu měřeném na předávacím uzlu 

přepravní soustavy. Pro tyto směsi byly poté zpracovány výpočty změny charakteristik 

zadaného modelového výměníku. Výsledky ukázaly, že s vyššími koncentracemi vodíku roste 

výkon daného výměníku, nicméně výkon hořáku se z důvodu nižší výhřevnosti snížil. 

 

V poslední části byla provedena ekonomická analýza nákladů na nákup paliva a emisních 

povolenek za využití výše zmíněných koncentrací vodíku ve směsi. Pro výpočet bylo využito 

konkrétních hodnot paroplynové elektrárny Počerady z roku 2019. Výsledky ukázaly, že 

v žádném ze tří uvažovaných scénářů růstu ceny emisních povolenek se nejeví nahrazování 

zemního plynu vodíkem jako ekonomicky výhodné.  

Klíčová slova 

 

Vodík, palivový článek, elektrolýza, spalování vodíku, emisní povolenky 

ABSTRACT 

 
The Master’s thesis reviews the topic of hydrogen in within European and Czech energy 

industry. Hydrogen’s usage in gas industry, heating industry and power engineering may play 

a significant role in meeting European Union’s ambitious goals aiming to reduce emission 

production. This work identifies specifications of technologies used to produce, transport, and 

use of hydrogen and their impact on today’s energy systems and safety. The technical, 

economic, and political context is emphasized. 

 

The technical part covers the topic of injecting hydrogen into natural gas and it’s impact 

on physico-chemical properties of gas. The work analyses concentrations of 0, 5, 10, 15, 20 and 

25 molar percent of hydrogen in real composition of natural gas measured on a handover point 

of transition system. Furthermore, calculations for these mixtures have been done to determine 

a change in characteristics of a heat exchanger. The results show, that with higher 

concentrations of hydrogen, the power of heat exchanger rises, while the power of a burner 

decreases due to lower calorific value of gas mixture. 

 

The last chapter follows up on a economical analysis of fuel and emission allowance costs 

for above-mentioned concentrations of hydrogen in gas mixture. Specific values of combined 

cycle gas plant Počerady from year 2019 were used for calculations. The results show, that in 

all of the three considered scenarios of emission allowance price predictions, replacing 

hydrogen with natural gas did not have a positive economic impact.  
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ÚVOD 
Dnešní doba je nepochybně unikátní svou globální provázaností napříč všemi státy a 

odvětvími. Z toho důvodu je velmi krátkozraké řešit národní problémy pouze v rámci daného 

státu. Dnes je zkrátka obecně potřeba holistického pohledu na danou situaci ve světě, a to ať už 

se zabývá daný stát obchodní, energetickou, bezpečnostní, či jakoukoli jinou problematikou. 

Od roku 2004, kdy se Česká republika po náročném šestiletém vyjednávání oficiálně stala 

členským státem tzv. Evropské unie, to platí ještě s mnohem větším důrazem. Se vstupem do 

EU jsme si ovšem nejenom zpřístupnili řadu obrovských příležitostí, jakou je například 

spoluúčast na jednotném evropském trhu, který mimo jiné ještě více maže pomyslné hranice 

mezi státy, zavázali jsme se ale také k plnění cílů a povinností, centrálně řízených a 

nastavovaných z Bruselu přímo volenými evropskými poslanci. I přes technické zaměření této 

diplomové práce je jejím cílem uvést do kontextu téma i z pohledu ekonomického a politického, 

neboť v dnešním světe energetiky stále více platí, že je ovlivňována především politicky, a až 

poté ekonomicky a technologicky. 

 

Sektor energetiky aktuálně prochází jednou z nejzásadnějších a nejdynamičtějších změn 

své historie a stále více okolností ukazuje na to, že vodík bude hrát důležitou roli na cestě 

k dosažení ambiciózních Evropských cílů pro snížení produkovaných emisí do roku 2050 o  

55 % oproti roku 1990. Možné využití najde v plynárenství, kde by měl postupně nahrazovat 

zemní plyn díky charakteristickému bezemisnímu spalování, při kterém je vedlejším produktem 

pouze vodní pára. Evropská komise představila ve své Evropské Vodíkové Strategii plány na 

postupné vstřikování vodíku do plynárenské infrastruktury během následujícího desetiletí. Tuto 

ambici dále rozebírá tzv. Hydrogen Backbone Report, který detailní analýzou zpracoval zprávu 

o nutnosti vystavět dedikované vodíkové potrubí a část stávajících potrubí přestavět, aby bylo 

možné v budoucnu tuto síť využívat pro přepravu čistého vodíku. 

 

Při naplňování zelených cílů před námi stojí mnoho překážek i v elektroenergetice, kde 

by mohl vodík pomoci především se sezónní akumulací a flexibilitou elektrické sítě. Vzhledem 

k rostoucímu počtu obnovitelných zdrojů připojených do elektrizační soustavy totiž zásadním 

způsobem roste potřeba podpůrných služeb, které vykrývají výkyvy produkce u volatilních 

fotovoltaických a větrných elektráren. S rostoucí cenou emisní povolenky také dochází 

k postupnému odstavování uhelných, a později i plynových, elektráren, které tuto důležitou 

funkci plní. V případě přebytku výroby z OZE tyto zdroje snížily svou výrobu elektřiny a tím 

udržovaly rovnováhu výroby a spotřeby v síti. V budoucnu bychom přebytků elektřiny z OZE 

mohli využít v elektrolyzérech pro výrobu vodíku. Ten můžeme poté skladovat, a to dokonce 

dlouhodobě (sezónně), podobně jako zemní plyn. V jiném případě můžeme vodík využít pro 

zpětnou výrobu elektřiny v palivových článcích, čímž můžeme dosáhnout podpůrné služby sítě 

z pohledu kontrolované spotřeby elektřiny.  

 

Podle Vodíkové strategie České republiky by se měl vodík zpočátku uplatnit především 

v dopravě, kde by měl představovat alternativu elektromobilům a konvenčním vozidlům. Jejich 

hlavní výhodou je krátká doba plnění nádrže a dlouhý dojezd, nicméně překážkou je stále 

vysoká pořizovací cena vozidla a také vodíku. Kromě osobní dopravy by měl vodík silně 

proniknout i do těžké dopravy, ve které se zatím nákladní automobily na elektrický pohon 

z ekonomických a technologických důvodů neprosadily. Nicméně cena vodíku bude mít 

nepochybně zásadní vliv na jeho rozšíření do všech odvětví. V tuto chvíli se cena vodíku 

z fosilních paliv pohybuje okolo 1,5-2 eur/kg, zatímco čistý vodík z obnovitelných zdrojů 

v širokém rozmezí 2,5-7 eur/kg. 
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Rešeršní část této diplomové práce se zaměřuje na seznámení čtenáře s aktuální situací 

výroby a spotřeby elektřiny v České republice a Evropě a budoucí plány a příležitosti v této 

oblasti s odkazem na oficiální národní a evropské zprávy a studie. Dále se zabývá popisem 

vodíkových technologií a vodíkových projektů, které jsou na našem území stále v rané fázi 

plánování.  

 

Praktická část se poté zabývá zkoumáním vlivu příměsí vodíku v zemním plynu na změnu 

vlastností dané plynné směsi a spalin. Na modelovém výměníku je dále vypočítán vliv příměsí 

na celkový výkon systému s ohledem na změnu termochemických vlastností těchto spalin. 

Poslední část této práce analyzuje ekonomické posouzení spalování směsí vodíku a zemního 

plynu na konkrétní paroplynové elektrárně Počerady. V této části práce poukazuje na vliv růstu 

ceny emisních povolenek na provozní náklady této elektrárny.  
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1 Zelené cíle EU 
Pro zelenou energetiku byl pro členské státy zlomový rok 2014, kdy byl Evropskou radou 

schválen Nový rámec energeticko-klimatických cílů do roku 2030 jinak zvaný Pařížská dohoda. 

Ta do určitého smyslu navazuje na tzv. Zelenou knihu z roku 2006, jejímž obsahem je od roku 

2007 i Akční plán pro energetickou politiku. Dá se říci, že tímto dokumentem se udal 

dlouhodobý směr cílů evropské energetiky, konkrétně zaměřený na udržitelnost, 

konkurenceschopnost, zabezpečení dodávek a nově i ekologické cíle, které vyšly v rámci 

klimaticko-energetického balíčku. V roce 2010 poté vydala Evropská komise sdělení Strategie 

pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku, které je pilířem pro nastolení 

energetických priorit na období 2011-2020. Výše zmíněná Pařížská dohoda nicméně přinesla 

naprosto zásadní a přesné vymezení cílů pro úsporu emisí skleníkových plynů pro rok 2030, a 

to nejméně o 40 % oproti úrovni z roku 1990. Dokument hovoří jasně také o povinnosti zajistit 

dostatečné množství energie z obnovitelných zdrojů, a to alespoň z 27 % celkové spotřeby. 

Třetí pilíř se věnuje zvýšení energetické účinnosti o 27 % a zlepšení propojenosti a provázanosti 

elektroenergetických soustav o 15 %. [41] [42] 

 

Rok 2015 dal vzniknout tzv. Energetické unii, která dodnes zajišťuje občanům EU přístup 

k udržitelné, bezpečné a dostupné energii, tentokrát s ohledem na pět oblastí: 

1. Dekarbonizace – snížení emisí skleníkových plynů a podpora rozvoje využívání OZE 

2. Energetická účinnost 

3. Plně integrovaný vnitřní trh s energií 

4. Energetická bezpečnost 

5. Výzkum, inovace a konkurenceschopnost 

Vysoce ambiciózní zelené cíle stanovené v roce 2014 byly často kritizovány řadou 

odborníků jako téměř nesplnitelné. I přesto, přesně dva roky poté, vydala EK aktualizaci těchto 

cílů v rámci dokumentu Čistá energie pro všechny Evropany. Překvapivě se jednalo o zpřísnění 

daných podmínek. Nově se členské státy podpisem zavazovaly k rozšíření OZE na 32 % 

celkové spotřeby. V oblasti zvýšení účinnosti došlo na zvýšení hranice na 32,5 %, přičemž 

přibyl zásadní dodatek o povinnosti dosažení každoroční úspory koncové spotřeby energie o 

0,8 %. [42] 

 

Dalším zásadním milníkem byl rok 2019 s příchodem kontroverzního sdělení s názvem 

Zelená dohoda pro Evropu. Ta uváděla nástin opatření potřebných pro dosažení uhlíkové 

neutrality do roku 2050. Tato ambice byla přednesena už o rok dříve v rámci jednoho 

z možných scénářů ve sdělení Čistá planeta pro všechny, nicméně touto zprávou dala EU 

jasnou indikaci, že úplná dekarbonizace je cíl, kterého chce do daného roku dosáhnout. 

Nejnovější změnou z prosince roku 2020 je opětovné zvýšení cílů pro rok 2030, a to v oblasti 

snížení emisí skleníkových plynů o 55 %, což je 15% navýšení oproti původní hodnotě 

stanovené v Pařížské dohodě. Tento krok byl opět ostře kritizován, jelikož z něj vychází nutnost 

rozsáhlé revize všech zásadních národních energetických dokumentů. Podle některých kritiků 

jsou tyto změny příliš zásadní a náhlé, aby mohly státy efektivně a účelně zareagovat včas. 

[41][42] 
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Tabulka 1 - Evropské zelené cíle [41] 

Název dokumentu 
Rok 

vydání 
Stanovené cíle (ve srovnání s hodnotami z roku 1990) 

Nový rámec energeticko-

klimatických cílů do roku 

2030 (Pařížská dohoda) 

2014 

Do roku 2030: 

 Snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 40 % 

 Energie z OZE nejméně 27 % z celkové spotřeby 

 Zvýšení energetické účinnosti nejméně o 27 % 

 Zvýšení propojenosti a provázanosti 

elektroenergetických soustav o 15 % 

Čistá energie pro všechny 

Evropany 
2016 

Do roku 2030: 

 Energie z OZE nejméně 32 % z celkové spotřeby 

 Zvýšení energetické účinnosti nejméně o 32,5 % 

 Meziroční úspora koncové spotřeby energie nejméně 

0,8 % 

Zelená dohoda pro 

Evropu 
2019 Souhrnný plán pro úplnou dekarbonizaci Evropy do roku 2050 

Zelená dohoda pro 

Evropu, zasedání 

Evropské rady 

2020 
Do roku 2030: 

 Snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 55 % 

 

Průběh plnění klimaticko-energetických cílů si můžeme detailněji popsat na volně 

dostupných materiálech společnosti EGÚ Brno, která se mimo jiné zabývá analýzou 

energetického trhu. Na Obrázku 1 můžeme sledovat rozložení poptávky po energie pro státy 

centrální Evropy v letech 1990 až 2019. Dané geografické zaměření je směrodatné hlavně 

z důvodu, že severní, jižní, a obecně přímořské státy mají vzhledem k místnímu podnebí oproti 

ČR zcela jinou charakteristiku výroby a spotřeby energie. Na obrázku můžeme vidět, že 

v těchto letech došlo ke snížení celkové spotřeby o celých 9 %. Oproti tomu spotřeba elektřiny, 

která má na konečné spotřebě energie 3,7% podíl, narostla o 19 %. To je dáno převážně dvěma 

faktory: razantním zvýšením účinnosti a úspor energetických systémů napříč všemi odvětvími 

a rozsáhlou elektrifikací napříč těmito sektory. [75] 
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Obr. 1 - Celková spotřeba energie států střední Evropy [75] 

 

Do budoucna se počítá ještě s razantnějším růstem, zejména vlivem masivního rozmachu 

elektromobility v těchto státech. Tyto skutečnosti představují velké výzvy pro 

obor elektroenergetiky. Z obrázku výše je nejvíce patrné naplňování prvního bodu zelených 

cílů, tedy podíl spotřeby z OZE. Také z něho plyne právě jádro problematiky potřebného 

nárůstu OZE v absolutních číslech. Museli bychom totiž instalovat OZE v řádu desítek GW 

nejen abychom pokryli požadavek na 32,5% zastoupení v dnešním energetickém mixu, ale je 

zde nutné počítat také se zmiňovaným zásadním růstem spotřeby elektřiny, a tedy další potřebě 

instalovaného výkonu z obnovitelných zdrojů. Tento nárůst je vyobrazen na Obrázku 2, který 

dává do kontextu vývoje spotřeby elektřiny i zmíněnou elektromobilitu. Podle této analýzy 

dojde mezi roky 2019 a 2050 k nárůstu o 40-50 %. Problém spolehlivosti dodávky elektřiny 

každopádně není v daleké budoucnosti. Podle EGÚ Brno bude do roku 2025 nutné nalézt 190 

až 200 TWh nové výroby elektřiny, která bude ideálně co nejméně zatížená uhlíkovou stopou.  
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Obr. 2 - Predikce spotřeby elektřiny států střední Evropy [75] 

 

Jedním z hlavních důvodů stále častějších diskuzí o vodíku je jeho věhlasná podpora 

právě ze strany Evropské komise. Ta již v minulosti přispěla ke vzniku velmi úspěšného trhu 

s obnovitelnými zdroji za pomocí legislativní a finanční podpory. Od té doby se pozornost 

pomalu převážila na elektromobily, kterým se v posledních letech po vzoru OZE dostává 

obrovské popularity s téměř padesátinásobným nárůstem počtu elektromobilů a plug-in hybridů 

v letech 2011-2019. Nejedná se však o celosvětový trend, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

V roce 2019 celkový růst počtu prodaných EV dramaticky klesl až o 50 % a v prvním kvartálu 

roku 2020 celosvětový meziroční prodej dokonce klesl o 25 %. Tuto skutečnost bychom mohli 

pokládat za anomálii spojenou s krizí pandemie koronaviru, nicméně ve stejném období v 

Evropě vzrostl počet prodaných elektrických vozidel a plug-in hybridů o 44 %. Evropa je tedy 

stále jedním ze silných lídrů na poli elektromobility a jedním ze základních kamenů tohoto 

úspěchu je dlouhodobě silná unijní podpora. V následujících kapitolách si proto představíme 

několik plánů, díky kterým chce EU přispět k rychlému, efektivnímu a bezpečnému nastolení 

nízkouhlíkové revoluce za pomocí vodíku. [1][2] 
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Obr. 3 - Počet prodejů elektrifikovaných vozů v Evropě [1] 

 

1.1 Naplňování cílů v rámci České republiky 

1.1.1 Státní energetická koncepce 

Současný Vnitrostátní plán ČR pro energetiku a ochranu klimatu byl ve finální podobě 

vydán v roce 2020, přičemž byl zpracován na základě požadavku ze strany EK z roku 2018 a 

obsahuje ambice národního plánu na období 2021-2030, který má udat jasný politický směr 

tuzemské energetiky v souladu se všemi pěti sledovanými oblastmi a klimaticko-energetickými 

cíli vymezenými v Nové zelené dohodě. V oblasti snížení emisí skleníkových plynů rozlišují 

evropská nařízení rozdíl mezi sektory spadajícími do systémů obchodování s emisními 

povolenkami (tzv. EU ETS) a sektory mimo EU ETS. V prvním případě byly evropské cíle 

jasně stanoveny na 43% snížení oproti roku 2005, v druhém případě se jedná pouze o redukci 

30 %. Cílem České republiky je podle tohoto dokumentu souhrnné snížení emisí skleníkových 

plynů o 30 %, což odpovídá zhruba 44 miliónům tun CO2ekv. S ohledem na rok 2050 v tomto 

dokumentu nalezneme indikativní cíle značící snížení o dalších 34 %. Další důležitá metrika, 

růst podílů OZE na koncové spotřebě, je vzhledem k současnému energetickému mixu v ČR 

značně omezená na 22 %. Pro porovnání: to je 9% nárůst oproti vnitrostátnímu cíli pro rok 

2020. V oblasti energetické účinnosti je cílem ČR pro rok 2030 dosáhnout primárních 

energetických zdrojů na úrovni 1 735 PJ, konečné spotřeby nepřesahující 990 PJ a energetické 

intenzity HDP na úrovni 0,157 MJ/Kč. [42] 

 

1.1.2 Studie MCKINSEY 

 Ambiciózní cíl dosáhnout jako první světový kontinent uhlíkové neutrality do roku 2050 

bude nepochybně jedním z určujících problémů naší doby a bude mít zásadní vliv nejen na 
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obrovské množství odvětví, ale i na každodenní život občanů EU. Pro úspěšné zvládnutí této 

výzvy je mimo jiné zapotřebí také detailní předpověď finanční a technologické náročnosti 

takovéto masivní transformace. Pro tyto potřeby byla vypracována detailní studie společnosti 

McKinsey, která se zabývá výzkumy a poradenstvím napříč odvětvími ve více než 65 zemích 

světa.  

V následující kapitole se seznámíme s výstupy analýzy s názvem „Klimaticky neutrální 

Česko“, která volně navazuje na zprávu z roku 2008 „Náklady a potenciál snižování emisí 

skleníkových plynů v České republice“. Záměrem tohoto rozsáhlého dokumentu je návrh 

ekonomicky efektivního plánu pro snížení emisí skleníkových plynů v České republice tak, aby 

bylo dosaženo požadavků v rámci Zelené Dohody.  

 

Snížení emisí do roku 2030 

 I s přihlédnutím na nové ambicióznější cíle stanovené v září roku 2020 studie již 

v samém začátku čtenáře informuje, že dosažení 55 % snížení emisí je podle jejich výzkumu 

možné. Bude pro to ale v tomto desetiletí potřeba zajištění dodatečných investic ve výši 500 

miliard, což odpovídá zhruba 1 % HDP. Většina těchto investic by nicméně neměla být 

ztrátových, neboť tyto nově nasazené technologie přinesou mimo jiné zefektivnění procesů a 

tím snížení provozních nákladů. [36] 

 

 Jako primární opatření je uvedena nutnost zásadního snížení závislosti ČR na uhlí při 

výrobě tepla a elektřiny. V nákladově optimálním scénáři se počítá s instalací nových solární a 

větrných elektráren o instalovaném výkonu 3,2 GW a zásadním nárůstem tepláren a elektráren 

využívajících zemní plyn jako primární zdroj. Touto transformací bychom dosáhli 75% 

dosažení stanoveného cíle pro rok 2030. Ke zbývajícím 25 % přispějí zejména tři odvětví – 

doprava, průmysl a budovy. Toto rozdělení je dané především nákladovou náročností na 

dekarbonizaci v daném odvětví. Hlavní opatření by v těchto sektorech představovala 

elektrifikace dopravy, snížení energetické náročnosti budov, změna způsobu vytápění a ohřevu 

vody a elektrifikace průmyslu. Počítá se například s tím, že do roku 2030 by musela být 

polovina nově registrovaných vozidel elektromobilů nebo plug-in hybrid. V současné době 

představuje tato kategorie méně než jednoprocentní zastoupení. [36] 

 

 V jedné kapitole studie také uvádí problematiku kůrovcové kalamity a její dopady na 

splnění emisních cílů. Z důvodu rozsáhlého odlesňování se české lesy mění z úložišť uhlíku na 

výrazné zdroje skleníkových plynů. Těch by mohlo v polovině tohoto desetiletí vzniknout až 

10 Mt, což odpovídá 8 % z celkových emisí za rok 2017. [36] 
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Obr. 4 - Predikce vývoje produkce emisí v České republice [36] 
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2 Obnovitelné zdroje energie 

2.1 Současný stav OZE budoucí potenciál 

 V předchozích kapitolách byla popsána Evropská ambice ústupu od fosilních paliv za 

účelem snížení emisí a nastolení celkově ekologicky šetrnějšího energetického mixu v rámci 

energetiky. Takovýchto cílů je nemožné dosáhnout bez rozsáhlého využití tzv. obnovitelných 

zdrojů energie. V principu se jedná o využívání energie přímo z planety Země, nebo ze Slunce. 

Nejčastěji se ve smyslu OZE bavíme o větrných, vodních a fotovoltaických elektrárnách, 

případně geotermálních a biomasových teplárnách a elektrárnách. Zvýšená pozornost se 

v posledních letech upřela i na elektrárny, které produkují elektřinu vlivem přírodních 

opakujících se jevů přílivu a odlivu. Vzhledem k zaměření diplomové práce se budeme 

v následujících kapitolách detailněji zaměřovat pouze na OZE ve smyslu výroby elektřiny, 

konkrétně ve fotovoltaických a větrných elektrárnách. 

 

 
Obr. 5 - Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR [39] 

 

 Česká republika i v dnešní době patří mezi státy, které jsou silně závislé na fosilních 

palivech, zejména pak na uhlí a zemním plynu. Z toho důvodu velmi znatelně zaostává za 

ostatními státy, které dlouhodobě investují do „ozelenění“ jejich energetického mixu. Na 

infografice z oficiálních evropských statistik můžeme vidět seznam států a jejich poměrnou 

spotřebu OZE vzhledem k celkové spotřebě elektřiny v roce 2019. Dále, pokud se podíváme na 

graf ze stránek energetického regulačního úřadu, uvidíme, jak se během posledních let měnil 

poměr výroby elektřiny OZE vzhledem k celkové vyrobené elektřině. Pro srovnání, v roce 2019 

byla spotřeba elektřiny z OZE v České republice pouze okolo 16 % (oproti Evropskému 

průměru 34 %), a i přesto jsme zhruba 2 % této spotřebované elektřiny importovali. V roce 

2020 poté evropský průměr narostl na více než 38 %. [37] 
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Obr. 6 - Množství spotřeby elektřiny z OZE v Evropě [37] 

 

V diskusi o OZE je vždy důležité správně rozlišovat základní pojmy, jako jsou 

instalovaný výkon a výroba elektřiny, a uvědomit si jejich technologické zasazení v kontextu. 

Naprostá většina obnovitelných zdrojů energie je z principu závislá na přírodních jevech, které 

jsou často jen těžce předvídatelné. Jako první člověka napadne nejspíše počasí, které se často 

mění velmi náhle, a tedy i výroba z fotovoltaických a větrných elektráren může být extrémně 

volatilní. Tuto skutečnost můžeme pozorovat například na Obrázku 7 ze čtvrtletní zprávy 

energetického regulačního úřadu pro rok 2020.  

 

Legenda: JE – jaderné elektrárny; PE – parní elektrárny; PPE – paroplynové elektrárny; PSE – plynové a spalovací elektrárny; VE – 
vodní elektrárny; PVE – přečerpávací vodní elektrárny; VTE – větrné elektrárny; FVE – fotovoltaické elektrárny 

Obr. 7 - Podíl instalovaného výkonu a elektřiny v ČR [39] 
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Parní elektrárny (PE), které z naprosté většiny využívají jako palivo hnědé uhlí, mají z 

pohledu instalovaného výkonu 47% zastoupení v energetickém mixu ČR, a stejnou měrou 

přispívají také k výrobě elektřiny. Je to dáno tím, že na dnešním energetickém trhu je naprostá 

většina kontraktů dlouhodobých (asi 90 %), elektrárna si tedy může poměrně přesně naplánovat 

svou výrobu a tím i efektivně dimenzovat celý systém. Naopak fotovoltaická elektrárna (dále 

jen FVE) zaujímá sice 10 % instalovaného výkonu, z hlediska vyrobené elektřiny zaujímá 

pouze 1 % z celkového množství. To je dáno právě dependencí na vlivech počasí. Zde je dobré 

si uvědomit, že ve světle masivního nahrazování fosilních paliv těmi obnovitelnými, nemůžeme 

postupovat stylem tzv. „kus za kus“, nebo v tomto případě „MW za MW“. Na příkladu můžeme 

z dostupných dat konstatovat, že pro pokrytí výroby elektřiny po odstavení elektrárny Hodonín 

(která je nejstarší tepelnou elektrárnou skupiny ČEZ) o instalovaném výkonu 105 MW bychom 

museli vystavět fotovoltaickou elektrárnu o instalovaným výkonu okolo 1 GW. Pro představu, 

to je polovina současného instalovaného výkonu všech tuzemských FVE dohromady. Tabulku 

s detailními hodnotami instalovaného výkonu a vyrobené elektřiny za rok 2020 můžeme vidět 

níže. Označení vyrobené elektřiny netto značí energii poníženou o vlastní energetické využití 

systému. [39] 

 

Tabulka 2 - Výroba elektřiny a instalovaný výkon on v ČR [39] 

Technologie 
Výroba elektřiny netto za 
rok 2020 [GWh] 

Instalovaný výkon na 
konci roku 2020 [MW] 

Jaderné (JE) 30043,3 4290,0 
Parní (PE) 35198,0 10058,3 
Paroplynové (PPE) 6041,3 1363,5 
Plynové a spalovací (PSE) 3787,5 962,1 
Vodní (VE) 2142,3 1090,8 
Přečerpávací (PVE) 1293,1 1171,5 
Větrné (VTE) 699,1 339,4 
Fotovoltaické (FVE) 2233,1 2054,0 

Celkem ≈ 81,4 TWh ≈ 21,3 GW 

 

 

V roce 2019 vyšla očekávaná studie operátora trhu OTE a.s., která se zabývá rozvojem 

tuzemské elektrizační soustav (dále jen ES) v rámci dekarbonizační politiky pro splněním zelených 

cílů vymezených evropskou komisí. S ohledem na několik modelových příkladů popisuje možné 

scénáře, a to konzervativní, koncepční a také studii, která počítá s rozsáhlým rozvojem nových 

technologií v energetice. Jedním z výstupů je také předpoklad rozvoje instalovaných výkonů OZE 

v České republice. Studie Koncepční vychází z dokumentu Státní energetické koncepce (SEK) a 

z pohledu OZE počítá do roku 2060 s růstem v oblasti FVE a VTE na 6,6 GW, respektive 1,3 GW. 

Mírný nárůst se počítá také v oblasti spalování biomasy a bioplynu. Z pohledu rozvoje 

obnovitelných zdrojů je nejambicióznější Studie Nové Technologie, která uvažuje stav na hranici 

potenciálu využití těchto zdrojů, a to převážně v oblasti FVE a VTE. Zde je uvažován do roku 2060 

nárůst na 29 GW, respektive 6 GW. Studie Konzervativní analyzuje scénář za použití dnes běžně 

dostupných technologií. V tomto případě se uvažuje s navýšením instalovaných výkonů FVE a 

VTE zhruba na dvojnásobek oproti scénáři SEK. V roce 2060 by to odpovídalo 2,6 GW, respektive 

13,3 GW. Detailní hodnoty podle roku můžeme najít na Tabulce 3 a Tabulce 4 níže.[39] 
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Tabulka 3 - Predikce instalovaného výkonu FVE v ČR [39] 

Instalovaný 
výkon FVE (MW) 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Koncepční 2096 2705 2883 4143 5522 6154 6500 

Nové technologie 2096 4959 7822 11352 14882 18412 21942 

Konzervativní 2155 3535 4747 7607 10736 12173 12957 

 

Tabulka 4 - Predikce instalovaného výkonu VTE v ČR [39] 

Instalovaný 
výkon VTE (MW) 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Koncepční 343 463 533 741 933 1084 1200 

Nové technologie 343 789 1234 2027 2824 3619 4414 

Konzervativní 388 578 775 1271 1726 2085 2360 

 

2.2 Fotovoltaické elektrárny 

 Fotovoltaické elektrárny, které jsou nedílnou součástí zelené energetiky, operují na 

principu fotovoltaického jevu. Ten byl poprvé popsán již v 19. století, ale v potřebném detailu 

se mu věnoval až Albert Einstein, který byl v roce 1921 oceněn Nobelovou cenou za jeho 

příspěvek do teoretické fyziky, speciálně za vysvětlení fotoelektrického jevu. Ten dnes 

popisujeme jako schopnost látky absorbovat elektromagnetické záření, díky jehož energii 

excituje elektrony v atomovém obalu v takové míře, že ho opouští. Tímto způsobem 

generujeme stejnosměrný elektrický proud. Takto uvolněné elektrony popisujeme jako 

fotoelektrony a samotný proces jako tzv. fotoelektrickou emisi. V tomto fyzikálním jevu 

rozlišujeme hlavně to, kam se fotoelektrony uvolňují ve smyslu samotné látky. Pokud dojde 

k emisi mimo danou látku, mluvíme o vnějším fotoelektrickém jevu. V opačném případě, kdy 

elektrony látku neopouští, jde o vnitřní fotoelektrický jev. S druhým případem se můžeme 

v praxi setkat v podobě fotodiod a fototranzistorů. [43][45] 

 

 Jednomu z prvních využití se FVE nedostalo na zemi, nýbrž ve vesmíru. Dodnes se totiž 

jedná o ideální způsob generování elektřiny na satelitech, vesmírných výzkumných stanicích a 

dalších kosmických zařízeních. Komerčního využití se FVE dočkaly především v malé 

spotřební elektronice, nejčastěji v kalkulačkách. Zásadním milníkem byl rok 1973 a s ním 

spojená ropná krize, která katalyzovala diskuse o možném využití FV systémů jako primárních 

zdrojů energie. Naprosto bezprecedentního rozšíření v této oblasti se dosáhlo až v posledních 2 

desetiletích, a to převážně z důvodu rozšířeného povědomí o ekologii a podpory států z pohledu 

kofinancování těchto zdrojů.   

 

 V dnešní době využíváme při konstrukci fotovoltaických panelů shlukování velkého 

množství polovodičových diod, které odborně nazýváme fotovoltaické články. Jeden takový 

článek generuje méně než 1 V, z toho důvodu je zapojujeme do série, abychom dosáhli 

požadovaných parametrů. Zdaleka nejpoužívanějším materiálem pro výrobu těchto 

polovodičových součástek je křemík. Jeho vhodnost je dána nejen vysokou účinností danou 

generováním velkého množství volných elektronů při dopadu fotonů na látku, ale také relativně 

nízkými pořizovacími náklady vzhledem k jeho širokému využití v elektronice.  
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 Z pohledu konstrukce panelů rozlišujeme nejčastěji 3-4 hlavní typy: monokrystalické, 

polykrystalické, amorfní (tenkovrstvé), a panely typu CdTe. Historicky se FVE systémy vždy 

spojovaly s monokrystalickými panely, které mají spolehlivě nejvyšší účinnost, jsou ale 

poměrně nákladné na výrobu. Jejich základem jsou křemíkové destičky, které mají zpravidla 

velikost 20x20 cm a vyznačují se velmi nízkou rezistivitou. Na druhou stranu je jejich vysoká 

účinnost plně využitelná pouze v ideálních podmínkách, jelikož je tento typ citlivý na orientaci 

vůči slunci. Průběžně z důvodu ambice snížení investičních nákladů vznikly v sedmdesátých 

letech polykrystalické solární panely, které můžeme rozlišit podle jejich osobité tmavě modré 

barvy. Vyznačují se články s nerovnoměrnou plochou, která se skládá z většího množství 

malých krystalů. Toho můžeme dosáhnout jednodušším, a tedy i levnějším výrobním procesem, 

nicméně na úkor poklesu účinnosti. Díky intenzivním výzkumům se ale účinnost těchto 

levnějších panelů dnes blíží těm monokrystalickým, respektive jejich rozdíl je u moderních 

systémů v řádu jednotek procent. Další výhodou je také nižší senzitivita na orientaci vůči zdroji 

záření. [43][45] 

 

Amorfní panely se využívají v případech, kdy máme k dispozici velkou plochu, která je 

nevhodně orientovaná. Tato zařízení, která vznikají napařením tenké křemíkové vrstvy na sklo 

nebo fólii, jsou totiž účinná pro zachytávání rozptýleného slunečního záření. I přes nízkou 

účinnost vzhledem k monokrystalickým a polykrystalickým systémům, kvůli které 

potřebujeme pro dosažení stejného výkonu až 2,5krát větší plochu, dosahují ročně až o 10 % 

vyšších výnosů. Skvělým atributem je také značná rezistence vůči poklesu účinnosti v důsledku 

rostoucí teploty, což se nedá u předchozích typů tvrdit. Tato odolnost umožňuje získat vyšší 

výnosy především v horkých letních dnech, kdy obecně FVE při bezvětří trpí na přehřívání. U 

krystalických panelů pozorujeme pokles účinnosti okolo 0,4 %/K nad 25 °C teploty vzduchu. 

Solární panely na bázi kadmia a teluridu (CdTe) jsou další, méně používanou, tenkovrstvou 

variantou. Jejich nesporná výhoda spočítá v energetické a materiální úspoře při výrobě panelů. 

Obrovskou překážkou je ale využití toxického kadmia, které je velmi reaktivní s vodou. 

Z tohoto důvodu dnes tento typ panelů zastupuje necelou desetinu trhu. Konkrétní hodnoty 

účinností jsou popsány v tabulce. [43][45][46] 

 

Tabulka 5 - Účinnost konkrétních typů FVE 

Typ FVE Průmyslová účinnost 

Monokrystalické 14 až 17 % 

Polykrystalické 13 až 15 % 

Amorfní 5 až 7 % 

 

2.3 Větrné elektrárny 

Princip VTE je založený na zpracování energie větru, který vzniká vlivem rotace Země a 

nerovnoměrného ohřívání vrstev vzduchu slunečním zářením. Vlivem těchto jevů vznikají 

teplotní a tlakové disbalance v atmosféře. Vyrovnáváním těchto odchylek vzniká pohyb 

vzduchové vrstvy, který nazýváme vítr. Ten proudí vždy směrem od tlakové výše k tlakové 

níži.  Vlivem výše zmíněné rotace Zeměkoule jde kolem tlakové níže na naší severní polokouli 

spinální pohyb proti směru hodinových ručiček, zatímco u tlakové výše v opačném směru. Na 

jižní polokouli je tomu poté přesně obráceně. [46] 
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Pro využívání větrné energie je nejdůležitějším parametrem rychlost větru, která roste 

především s nadmořskou výškou. Z Rovnice 1 můžeme vyrozumět míru dopadu rychlosti větru 

na teoreticky výkon zachytitelný z proudícího větru na ploše 1 m2. Z toho vyplývá, že výkon 

roste s třetí mocninou rychlosti větru.  

 

𝑃𝑣 =
1

2
× 𝜍 × 𝑣3 ( 1 ) 

Kde platí, že: 

𝑃𝑣… teoretický výkon větru 

𝜍𝑣 … hustota větru 

𝑣𝑣… rychlost větru 

 

K přeměně kinetické energie na mechanickou a následně elektrickou energii využíváme 

zpravidla dva typy větrných motorů.  Odporové větrné motory jsou nejstarším typem těchto 

zařízení a pro svou funkci v podstatě využívají síly, která vzniká vlivem aerodynamického 

odporu na ploše nastavené do trajektorie větru. Tato síla na lopatkách vytváří silový moment, 

který otáčí s osou rotace, což je hřídel následně generující indukované elektrické napětí 

v generátoru. Savoniův větrný motor na Obrázku 8 a Obrázku 9 je příkladem využití odporu 

větru pro sběr energie. Účinnost moderních typů těchto zařízení je v rozmezí 15-23 %, což je 

důvodem jejich sporadického výskytu v energetice. Jejich nespornou výhodou je nicméně 

jednoduchá konstrukce, nízká závislost na směru větru, přenos krouticího momentu přímo na 

hřídel a využití široké škály síly větru (především v nízkých rychlostech – již od 2 m.s-1). Mezi 

hlavní omezení patří kromě účinnosti také dosažitelný výkon, který je dán nízkými otáčkami. 

Využití by tento typ VTE mohl mít například na dálnicích, kde by generoval elektřinu 

z větrných nárazů od projíždějících vozidel. Na obrázku můžeme vidět reálné využití této 

technologie v Turecku, kde kombinovaná jednotka VTE a FTE umístěná přímo mezi 

dopravními pruhy generuje elektřinu pro pohon dálničního osvětlení. [46] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 - Odporová větrná 

elektrárna – schéma [48] 

Obr. 8 - Odporová větrná elektrárna v Turecku [48] 
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Vztlakové větrné motory jsou v dnešní době nejčastějším typem VTE, se kterými se 

můžeme setkat. Princip získávání energie zde vychází z rovnice kontinuity, kdy lopatky rotoru 

dilatují proudění větru, a tím odebírají část jeho rychlosti (energie), která se musí přeměnit na 

mechanickou práci, aby byla zachována zmíněná rovnice kontinuity. Situaci můžeme lépe vidět 

na Obrázku 10, kde vstupuje kolmo k turbíně sloupec větru A1 o rychlosti v1 a vystupuje větší 

sloupec větru A2 o nižší rychlosti v2. Vztah pro výpočet teoretického výkonu upravíme v tomto 

případě podle Rovnice 2 a Rovnice 3, což nám dává do souvislosti rychlost větru před i za 

turbínou. Tato rovnice nicméně vyjadřuje ideální stav výkonu proudícího vzduchu. Pro 

definování reálného výkonu musíme tuto hodnotu vynásobit součinitelem výkonnosti cp, který 

udává, jaké množství této energie jsme schopni zachytit na turbínách. Tato veličina není 

konstantní, ale mění se s rychlostí větru. V zásadě můžeme konstatovat, že při nízkých a naopak 

vysokých otáčkách je součinitel výkonností nízký, zatímco při střední rychlosti větru nabývá 

největších hodnot. Takzvané Netzovo pravidla poté říká, že tato hodnota nemůže přesáhnout 

0,59. V praxi tedy můžeme tvrdit, že nikdy nemůžeme využít více než 59 % výkonu samotného 

větru. [46][51] 

 

𝑣𝑣1 × 𝐴𝑣1 = 𝑣𝑣2 × 𝐴𝑣2   ( 2 ) 

 

𝑃𝑣 =
1

4
× 𝜍 × 𝐴𝑣 ×

(𝑣𝑣1
2 −𝑣𝑣2

2 )×(𝑣𝑣1+𝑣𝑣2)

2×𝑣𝑣1
3  ( 3 ) 

 

 

Obr. 10 - Vztlaková větrná elektrárna - schéma [46] 

 

V oblasti energetiky se jedná o typické větrné elektrárny s jedním, dvěma, nebo nejčastěji 

třemi listy (lopatkami). Díky rozsáhlým výzkumům a inovacím v této oblasti mají moderní 

třílisté elektrárny účinnost přes 40 % a obvodová rychlost u konců lopatek může dosahovat až 

desetinásobku rychlosti větru. Další výhodou je jejich relativně nízká hmotnost, které 

dosahujeme využitím houževnatých kompozitních materiálů při výrobě lopatek. Nevýhodou je 

zhoršený rozběh lopatek za podmínek snížené síly větru (pod 5 m.s-1). O přeměnu mechanické 

energie na tu elektrickou se stará převodovka napojená na synchronní nebo asynchronní 

generátor. Asynchronní generátor je obecně jednodušší, a tedy méně nákladné zařízení. A 

přesto, že se jedná také o spolehlivější technologii, omezením je malé rozpětí pracovních 

otáček. Další nespornou výhodou je ovšem jednodušší připojení na síť a regulování výkonu. Při 

použití synchronního generátoru musíme myslet na nutnost provozu za synchronních otáček. 

Pro připojení do sítě je tedy potřeba za použití střídače usměrnit vyrobenou elektřinu na 

frekvenci sítě (v Evropě 50 Hz). [46] 
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Novodobým trendem v této oblasti je výstavba velkých off-shore elektráren umístěných 

v oceánu, kde jsou velmi příznivé větrné podmínky. Tyto masivní jednotky běžně dosahují 

výkonu jednotek MW, přičemž na podzim roku 2021 by měla být dostavěna elektrárna  

Haliade-X, která se se svými 14 MW stane nejvýkonnější větrnou turbínou na světě. Průměr 

rotační části této turbíny má 220 m a celková výška je 260 m. [46][49] 

 

 

Obr. 11 - Vztlaková větrná elektrárna [50] 

 

2.4 Problematika OZE a stability ES 

Jak už bylo nastíněno výše, výroba elektřiny z OZE je zcela závislá na vnějších 

podmínkách, zejména na počasí. To způsobuje ekonomické a technologické problémy provozu 

takovéto elektrárny, nejen z důvodu snížené doby provozu během roku (například VTE jsou 

v ČR v provozu zhruba desetinu až pětinu času). Za slunečného a větrného dne navíc dochází 

k přebytku energie na denním trhu, a elektřina se takto stává levnou a vzhledem k nákladům na 

provoz elektrárny neekonomickou. Jedním ze způsobů, jak energetický zákon nastavuje 

přívětivější prostředí pro OZE, je povinnost distributora vykupovat zelenou elektřinu za 

minimální stanovenou cenu. Tyto náklady si poté provozovatel distribuční sítě (PDS) vykáže 

v rámci regulovaných nákladů a vrátí se mu od zákazníků, kteří je na své faktuře najdou pod 

položkou POZE (podpora obnovitelných zdrojů energie).  

 

Další, tentokrát technickou překážkou spojenou s nadměrnou instalací OZE, je 

destabilizační vliv na fungování elektrizační soustavy. Ta musí v každý daný moment zajistit 

perfektní rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny. K tomu se využívá na jedné straně úprava 

frekvence sítě (u nás v rozmezí 49-51 Hz) a na druhé straně několik druhů podpůrných služeb. 

Mezi ně patří: 

 Primární regulace frekvence bloku (PR) 

 Sekundární regulace výkonu bloku (SR) 

 Minutová záloha (MZt±) (t=5, 15, 30 minut) 

 Snížení výkonu (SV30) 
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 Sekundární regulace napětí a jalových výkonů (SRUQ) 

 Schopnost ostrovního provozu (OP) 

 Schopnost startu ze tmy (BS) 

Jelikož ani Provozovatel přenosové soustavy (PPS), ani PDS nesmí ze zákona vlastnit 

zdroje primární elektrické energie, musí si tyto služby nasmlouvat od jednotlivých výrobců tak, 

aby vždy bylo dosaženo dostatečné rezervy pro výkyvy v síti. Výhodou konvenčních fosilních 

elektráren je právě schopnost upravovat a plánovat své výkonové průběhy podle potřeby PPS a 

PDS. Velmi dobrým poskytovatelem flexibility jsou například plynové elektrárny, které mohou 

měnit výkon v řádu desítek vteřin. Stabilitu ES je nicméně potřeba udržovat nejen zajištěním 

záložního výkonu, ale i spotřeby. Obzvláště při energetickém mixu, kde jsou silně zastoupeny 

OZE se skokovými změnami ve výrobě elektřiny. Flexibilitu tedy může poskytovat například 

podnik, který má velké množství elektrokotlů, které může v požadovaném čase na požadovanou 

dobu zapnout. Zajímavým příkladem jsou bateriové systémy. Ty dokáží elektřinu nejen 

spotřebovat, ale i vpouštět zpátky do sítě. Pro tyto účely byly však až do roku 2020 

nepoužitelné, jelikož kodex přenosové soustavy neměl jasně stanovené podmínky pro 

akumulační systémy. Podle nového kodexu rozeznává stand-alone bateriové moduly jako 

plnohodnotné prvky sítě, které smí „vyrábět“ i spotřebovávat elektřinu. Dalším důležitým 

pojmem, který se objevil v tomto dokumentu, je tzv. integrovaný agregátor. Ten je definován 

jako subjekt, který využívá a řídí flexibilitu od několika drobných výrobců a spotřebitelů 

elektrické energie, a tu poté nabízí jako podpůrnou službu PDS či PPS. Role agregátora je 

naprosto stěžejní, jelikož zpřístupňuje nové zdroje regulace sítě od subjektů, které samostaně 

nemají dostatečný výkon pro poskytování těchto služeb. S ohledem na plánované uzavírání 

uhelných elektráren a rostoucí množství OZE v síti navíc nejen ubývá prvků poskytující 

flexibilitu, ale požadavky na ni se razantně zvyšují. Proto bude do budoucna zapojení 

agregátorů naprosto nezbytné.  

 

Jak již bylo v této diplomové práci zmíněno, OZE jsou z pohledu výroby elektrické 

energie velmi specifickými zdroji. Z podstaty je jejich produkce nejvyšší v letních dnech, 

zatímco v zimě, kdy je spotřeba energie nejvyšší, mají vzhledem ke krátkým dnům a nízké 

sluneční intenzitě zcela nedostačující efektivitu. Na Obrázku 12 a Obrázku 13 můžeme vidět 

průběh spotřeby elektřiny v ČR oproti modelovému případu výroby elektřiny z FVE na jižní 

Moravě. Z téměř dokonale opačných průběhů můžeme vidět, že kromě flexibility ES, která 

zajišťuje mimo jiné denní (krátkodobou) akumulaci energie, musíme s rostoucím zastoupením 

OZE v energetickém mixu stále více řešit problém dlouhodobé (sezónní) akumulace. 

V současné době funguje velké množství fosilních elektráren v tzv. režimu „stand-by“, kdy 

jejich systém po většinu roku stojí, a až při zvýšené energetické potřebě v zimním období 

přejdou do režimu výroby. Detailnější pohled na dlouhodobou akumulaci je popsán v kapitole 

3. [52] 
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Obr. 12 - Výkon fotovolatické elektrárny v měsících [52] 

 

Obr. 13 - Spotřeba elektřiny v ČR v letech 2018 a 2019 [53] 
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3 Akumulace 
V předchozí kapitole jsme se dozvěděli o důležitosti flexibility a stability elektrizační 

soustavy, a o tom, jakou roli v ní sehrává akumulace energie. Ta je tedy kritická nejen z pohledu 

regulace výkyvů výkonu elektráren a zajištění dostatečné zálohy v případě zvýšené spotřeby, 

ale také pro dlouhodobou udržitelnost provozu v případě rozšíření OZE. Dalším důležitým 

bodem je role akumulace při snižování ztrát v ES zvyšováním efektivity řízení za pomocí tzv. 

Smart-grid řešení. Tímto pojmem nazýváme „chytré“ technologie, díky kterým dokážeme 

soustavu detailně monitorovat a zároveň i řídit. V současnosti v ČR probíhá rozsáhlá 

modernizace a instalace těchto zařízení díky dotačním příležitostem. Jedním z takovýchto 

projektů je ACON, který si za pomocí implementace chytrých zařízení dává za cíl zvýšení 

interkonektivity tuzemské a Slovenské distribuční soustavy (DS). Akumulace v případě řízení 

toků elektřiny v těchto budoucích systémech tvoří nezastupitelnou část. 

 

Z časového pohledu dělíme akumulaci na: 

 Krátkodobou (denní), a 

 Dlouhodobou (sezónní) 

Systémy denní akumulace slouží především pro pokrytí špiček spotřeby během dne, 

případně pro efektivní nakládání s měnící se denní cenou elektřiny. Z ekonomického pohledu 

je nakupování a skladování levné elektřiny a poté její prodávání při zvýšené poptávce velmi 

jednoduchý a osvědčený způsob výdělku pro mnoho subjektů. U sezónní akumulace se 

zpravidla bavíme o systémech schopných akumulovat velké množství energie s minimálními 

ztrátami v průběhu delších časových horizontů. V České republice pro tuto potřebu využíváme 

přečerpávacích vodních elektráren a opomenout nesmíme ani akumulaci energie ve formě 

plynu v zásobnících a přepravní a distribuční plynárenské soustavě. Zde je potřeba zmínit i 

nejen zásadní technickou roli sezónní akumulace, ale také bezpečnostní a politickou. 

V současnosti jsme z pohledu dodávek plynu zcela závislí na ostatních státech, kdy dlouhodobě 

importujeme okolo 25 % zemního plynu z Norska a 75 % z Ruska. V případě odříznutí dodávek 

z Ruska bychom ročně přišli o více než 72,2 TWh energie, což by mělo dalekosáhlé dopady na 

obyvatele České republiky. Z důvodu alespoň částečného osamostatnění od nepřerušovaných 

dodávek ZP máme na našem území vystavěné podzemní (a jiné) zásobníky o celkové 

energetické kapacitě 35,5 TWh. To představuje okolo 35 % celkové roční spotřeby zemního 

plynu. [93] 

 

Téma akumulace energie je nesmírně obsáhlé a komplexní, proto se pro účely zachování 

věcného rozsahu této diplomové práce se v kapitole detailněji zaměříme primárně na 

technologie a procesy spojené s akumulací elektrické energie. Tu můžeme podle způsobu 

zachování energie rozdělit na přímou a nepřímou. V případě přímé akumulace nedochází 

k přeměně na jiný druh energie, v praxi je to například akumulace v kondenzátoru či v cívce. 

Většinové zastoupení má však akumulace nepřímá, při které dochází k reverzní přeměně na jiný 

druh energie.  

 

Dále je pro určení vhodnosti použití jednotlivých systémů potřeba vymezit základní 

kriteriální parametry:  

 Požadovaný výkon – schopnost dodat dostatečné množství energie v daném časovém 

období 
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 Akumulační kapacita – rozlišujeme buď jako náboj v ampérhodinách, nebo jako 

akumulační energii ve watthodinách. Tuto vlastnost, také zvanou jímavost 

akumulátoru, můžeme popsat jako schopnost hromadit elektrické náboj 

 Počet cyklů – časté střídání režimů nabíjení a vybíjení má neblahé dopady na účinnost 

a amortizaci systému. Tímto parametrem sledujeme schopnost systému dodržet 

spolehlivý provoz ne s ohledem na čas, ale právě na počet cyklů 

 Rychlost a reakční rychlost u nabíjení a vybíjení [54][55] 

Porovnání níže popsaných technologií z pohledu účinnosti a životnosti můžeme vidět na 

Obrázku 14.  

 

 

Obr. 14 - Porovnání účinnosti a životnosti akumulátorů [61] 

 

3.1 Mechanická akumulace 

V tomto oboru využíváme v současnosti převážně 4 technologie: 

 Přečerpávací vodní elektrárny 

 Setrvačníky 

 Úložiště stlačeného plynu (dále jen CAES, z anglického Compressed Air Energy 

Storage) 

 Úložiště na principu betonových věží (dále jen Energy vault) 

Přečerpávací vodní elektrárny jsou v České republice z pohledu dlouhodobé akumulace 

tím nejdůležitějším prvkem. Fungují na jednoduchém principu přečerpávání vody z jedné 

nádrže (níže položené) do druhé (výše položené), čímž dosáhneme přemístění vody do místa 

s vyšší potencionální energií, kterou následně můžeme využít klasickým roztáčením turbíny 

pohybem vody při spádu. Tyto systémy jsou schopné uchovávat velké množství energie na 

téměř neomezenou dobu (ke ztrátě dochází pouze přirozeným odparem vody ve vrchní nádrži). 

Omezením je relativně dlouhá doba nájezdu turbíny na požadovaný výkon, a tedy pomalá 

reakce na výkyvy v ES. U starších elektráren s hybridní čerpadlovou turbínou se jednalo 
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 o zhruba 5 minut, u moderních PVE je to okolo 1 minuty. Tou největší překážkou je 

komplikovaná výstavba a velmi omezené geografické možnosti v naší zemi. Z tohoto důvodu 

se v ČR nachází pouze tři takovéto elektrárny (Dlouhé stráně, Dalešice a Štěchovice). Jejich 

celkový výkon se pohybuje okolo 1 175 MW. Účinnost u starších PVE (do 80. let 20. století) 

se udává okolo 50-65 %, zatímco u těch moderních spíše 75-80 %. [56][57] 

 

Setrvačník je zařízení pro uložení kinetické energie díky setrvačnosti rotujícího tělesa. K 

roztočení můžeme využít jednoduchý asynchronní elektromotor s vysokou účinností, který 

zajistí uvedení masivního válce (dutého či plného) do pohybu. Moderní setrvačníky dosahují 

rychlostí v řádu desítek tisíc otáček za minutu a využívají se v případech, kdy potřebujeme 

okamžité dodání elektřiny (reakce je v řádu setin až desetin vteřiny). Toto řešení obecně není 

dobře škálovatelné kvůli hluku, vibracím, ceně a rozměrům. Výkon velkých průmyslových 

setrvačníků proto nepřesahuje nižší jednotky MW. Oproti bateriím, které jsou z pohledu využití 

jejich nejbližším konkurentem, mají ovšem výhodu v téměř neomezeném množství pracovních 

cyklů. Ty jsou dány převedším předepsanou údržbou. Účinnosti setrvačníků dosahují v dnešní 

době okolo 90 %. [46] 

 

Technologie CAES se principem nejvíce blíží výše zmíněným PVE. Za pomocí elektricky 

poháněného čerpadlového systému vtlačuje vzduch do natlakovaných nádrží. Při “vybíjení” se 

většinou využívá hnaní stlačeného vzduchu do spalovací komory pro zvýšení celkové 

kinematiky spalovacího procesu, a tedy snížení nároků na kompresor. Účinnost CAES se uvádí 

okolo 60-75 % a v současnosti tyto systémy nachází uplatnění jen v několika málo případech 

(Německo, USA). [46] 

 

Velké pozornosti se dostalo v poslední době firmě Energy Vault, která přišla s 

jednoduchým řešením dlouhodobé akumulace energie. Za pomocí několikaramenného jeřábu 

na sebe staví masivní 35tunové betonové bloky. V případě potřeby elektřiny jeřáb jednoduše 

spustí bloky z hladiny vyšší potencionální energie do hladiny nižší. V současnosti firma Energy 

Vault využívá jejich řešení v napojení na švýcarskou elektrizační soustavu a od června roku 

2020 testuje systém v plném provozu. Aktuálně společnost nabízí dodání zařízení o kapacitách 

20, 35 a 80 MWh a výkonu 4-8 MW. [58] 

 

3.2 Elektrochemická akumulace 

3.2.1 Baterie 

Jednou z metod uchování elektrické energie je využití baterií neboli akumulátorů, 

mluvíme-li o typech, které lze opakovaně nabíjet. V dnešní době se využívá obrovské množství 

typů akumulátorů s různým chemickým složením elektrod i elektrolytů, díky čemuž máme 

možnost měnit parametry baterie, čímž dosáhneme širokého využití. Detailnější popis 

nejrozšířenějších typů je popsán níže. 

 

3.2.1.1 Olověné akumulátory 
Olověné baterie zaujímají zhruba 40 % celosvětového trhu a mají své místo především v 

automobilové dopravě, průmyslu a energetice. K ukládání energie využívají kapalný elektrolyt, 

kterým je roztok vody a kyseliny sírové, a dvou olověných elektrod. V této základní konstrukci 

dosáhneme nominálního napětí článku 2 V. Pro dosažení požadovaného napětí musíme tedy 

zapojit několik těchto článků do série. Typickou charakteristikou je jejich vysoká hmotnost (cca 

180 W/kg), která je omezující například v automobilech, nicméně pro stacionární systémy 

nikoli. Zároveň je ale velkou výhodou schopnost dodávat vysoký krátkodobý výkon, díky 
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čemuž mají v automobilech téměř nezastupitelnou roli, jelikož zde při startování dochází 

k nárazovému odběru do startéru až 2 kW. Nevýhodou těchto baterií je poměrně nízká 

energetická hustota (30-40 Wh/kg) a dlouhá doba nabíjení. U těchto typů bylo v minulosti také 

nutné dolévat destilovanou vodu pro udržení požadované koncentrace směsi elektrolytu. 

Moderní olověné baterie jsou převážně bezúdržbové a mohou sloužit jako levné řešení pro 

záložní systémy, kdy mohou vyvinout výkony až 1,5 MW a dosahovat životnosti až 2 000 

cyklů. [46][59] 

 

3.2.1.2 NaS akumulátory 
Baterie typu Sodík-Síra jsou stále poměrně novým trendem na trhu a jsou alternativou 

spíše lithiovým akumulátorům. Sodík totiž také dosahuje vysoké teoretické energetické hustoty 

v řádu stovek Wh/kg. Vysoká účinnost konverze okolo 90 % dále přispívá k rozšíření těchto 

technologií. Z pohledu využití mohou sloužit jako skvělé zdroje pro vykrývání špičkových 

odběrů, a to díky jejich odolnosti vůči vysokému krátkodobému zatížení. V případě potřeby je 

poté dokážeme také velmi rychle dobít. Na rozdíl od olověných baterií zde navíc nedochází 

k samovybíjení. Omezením je jejich cena a náchylnost na vibrace kvůli vnitřním roztaveným 

složkám, které pro správné fungování musejí zůstat ve statickém stavu. Silné zastoupení mají 

NaS akumulátory v Japonsku, kde jsou instalovány systémy o výkonu desítek MW, ale 

vzhledem ke zmiňované přetížitelnosti mohou fungovat v krátkém časovém horizontu (cca 30 

vteřin) ve stavu přetížení, a to až v řádu šestinásobku normalizovaného výkonu. 

Neopomenutelnou výhodou jsou velmi nízké investiční náklady, které z této technologie dělají 

jednu z nejzajímavějších řešení v oblasti elektrochemické akumulace. Za zmínku také stojí její 

šetrnost vůči životnímu prostředí. [46][59][60][62] 

 

3.2.1.3 Lithiové akumulátory 
Zhruba od roku 2000, kdy začala rapidně stoupat poptávka po Lithium-iontových 

akumulátorech, tvoří tyto články nedílnou součást našeho života. Od hodinek, teploměrů, 

mobilních telefonů, přes kalkulačky a mnoho dalšího, lithiové baterie si díky unikátní 

kombinaci vlastností našly uplatnění především ve spotřební elektronice. Mezi ně patří 

především vysoká hustota energie (okolo 200 Wh/kg), nízká hmotnost, dlouhá životnost (běžně 

500-1200 cyklů), nízké samovybíjení (do 5 %), vysoké nominální napětí (3,6 V) a možnost 

výroby v libovolných tvarech. Problémem těchto baterií je ztráta životnosti závislá nejen na 

počtu cyklů, ale také na čase – i delší pobyt ve skladu ji tedy přirozeně degraduje. V posledních 

letech se také hovoří o jejich bezpečnosti z pohledu možného výbuchu, či samovznícení, které 

může vzniknout při tzv. přebíjení. Naopak při hlubokém vybití, kdy napětí klesne pod 2,8 V, 

můžeme považovat takovou baterii za nenávratně zničenou. Je tedy nutné nenechávat ji 

dlouhodobě vybitou, neboť by vlivem samovybíjení časem mohla klesnout pod tuto napěťovou 

hladinu. Li-Pol akumulátory jsou moderní alternativou klasickým Li-ion. Pracují na stejném 

principu, ale dále zlepšují jejich vlastnosti, především rychlost dobíjení. Základní konstrukcí je 

u obou typů uhlíková anoda, katoda z oxidů kovů a rozpuštěná lithiová sůl, coby elektrolyt. 

[46][59][60][62] 

 

3.2.1.4 NiCd/NiMH akumulátory 
Od těchto akumulátorů s niklovou katodou v elektrolytu tvořeném hydroxidem 

draselným se snažíme v poslední době do určité míry odpoutat právě z důvodu využití 

jedovatého kadmia, které tvoří materiál anody. Jejich recyklace a šetrné zpracování po skončení 

životnosti je tedy naprosto zásadní, podobně jako u olověných typů. Tyto akumulátory jsou 

poměrně náchylné na přebíjení, kdy dochází k vylučování velkého množství vody do 
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elektrolytu, což zapříčiňuje snížení životnosti. Naopak dlouhodobý stav vybití nepředstavuje 

pro tyto typy téměř žádný problém. Modernější variantou těchto akumulátorů jsou Nikl-metal-

hydridové (NiMH). Ty mají oproti kadmiovému typu více než dvojnásobnou kapacitu, možnost 

rychlejšího nabíjení, schopnost pojmout vyšší proudové zatížení a díky své nízké ceně se těší 

velkého využití ve spotřební elektronice. Nicméně oba typy jsou určitým způsobem limitované 

nízkým napětím 1,2 V na článek.[46][60][62] 

 

Souhrnnou tabulku s porovnáním nejdůležitějších parametrů daných typů baterií můžeme 

vidět níže: 

 

Tabulka 6 - Přehledová tabulka nejpoužívanějších typů akumulátorů [61] 

Typ akumulátoru Ni-Cd Ni-MH 
LiCoO2 

Pb 
(Li-ion) 

Reálná hustota energie 
[Wh/kg] 

45–80 60–120 160–220 30–50 

Napětí článku [V] 1,2 1,2 3,6 2,1 

Počet cyklů [–] 1500 300–500 > 300 400–500 

Životnost [let] 5 + 3–4 10 + 5 + 

Doba nabíjení [h] 1–2 2–4 0,5–4 2–16 

Samovybíjení/ měsíc [%] 20 30 5–10 20 

Účinnost η [%] 65-85 65-85 85-95 60-91 

Náklady na 1 kWh u 
malých akumulátorů do 
10 Ah [Kč] 

16,05 89,93 69,46 11,53 

 

3.2.1.5 Průtokové baterie 
Všechny výše popsané typy akumulátorů mají neodmyslitelně jedno jmenovité omezení 

– životnost. Ta je dána především degradací elektrolytu. Proto se v posledních letech stále více 

hovoří o průtokových bateriích, které dosahují, v teoretické rovině, mnohonásobně delší 

životnosti. Řešením je konstrukce systémů čerpadel, které vhání tekutý elektrolyt do baterie a 

z baterie do zásobních nádrží. Grafické schéma systému můžeme vidět na Obrázku 15.  

 

Průtokové baterie mohou fungovat, stejně jako klasické baterie, na řadě principů: [46] 

 Elektrochemické oxidace a redukce vanadu – VRB 

 Uskladnění pomocí halogenu Br – ZnBr 

 Na roztoku Polysulfid Bromidu (PSB, Br/S) 

 CeZn (cér/zinek) 
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Obr. 15 - Schéma průtokové baterie [61] 

 

3.3 Power-to-gas 

 Alternativním řešením k výše zmíněným způsobům akumulace energie je v poslední 

době velmi diskutovaná technologie power-to-gas, neboli akumulace elektrické energie do 

plynu. Nejjednodušším z těchto systémů je P2H2, tedy ukládání energie do vodíku procesem 

elektrolýzy vody. Přímo v tomto procesu nevznikají žádné nežádoucí emise, jelikož vstupním 

„materiálem“ je pouze voda a stejnosměrný elektrický proud. Vzhledem k vysoké účinnosti 

(okolo 80 %, záleží ale na konkrétním typu elektrolyzéru) se jedná o zajímavé řešení, které 

umožní uskladnit energii na teoreticky neomezenou dobu, plyn totiž na rozdíl od většiny baterií 

postupem času neztrácí část své uschované elektrochemické energie. Jak už bylo popsáno výše, 

mohli bychom tímto systémem docílit vhodného řešení stále více nedostatkové sezónní 

akumulace. Tento plyn navíc nemusíme ukládat pouze v dedikovaných zásobnících, ale může 

posloužit i stávající rozsáhlá plynárenská přepravní a distribuční infrastruktura. Zásadní rozdíl 

mezi elektrizační soustavou a tou plynárenskou je právě schopnost akumulace, která je u ES 

nulová.  

 

Velké omezení popsaného řešení spočívá v nepřipravenosti potrubního vedení na příměsi 

vodíku. V současné době zatím nebyly provedeny žádné rozsáhlé výzkumy testující možné 

technologické dopady tohoto plynu na materiály a zařízení v plynárenské soustavě. Podle 

některých odborníků by nemuselo dojít k zásadní modernizaci prvků naší PS až do 10 % obsahu 

vodíku, a to především díky skutečnosti, že až do druhé poloviny 20. století v našich potrubích 

proudil tzv. svítiplyn, který obsahoval cca 40-60 % vodíku. V Německu je v tuto chvíli 

legislativně ošetřená možnost až 10% příměsi vodíku do stávající infrastruktury. Česká 

legislativa zatím v této oblasti s vodíkem žádným způsobem nefiguruje v současném znění 

energetického zákona. Detailnější pohled na současné P2G technologie a překážky spojené 

s využíváním vodíku jsou rozsáhle popsány v kapitole 4. [73] 
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3.3.1 Metanizace 

Jedním z možných řešení rozsáhlé vodíkové problematiky je následná metanizace, tedy 

proces konverze vodíku a oxidu uhličitého za vzniku syntetického zemního plynu (anglicky 

SNG, synthetic/substitute natural gas). Při započítání ztrát tohoto procesu se dochází k přeměně 

elektrické energie na SNG s účinností okolo 64 %. I přesto, že se jedná o snížení účinnosti o 

zhruba 16 procent, je třeba počítat s úsporou financí, které by musely být vynaloženy na 

transformaci potrubních sítí. Vzniklý syntetický zemní plyn je z chemického hlediska totožný 

s konvenčním “fosilním” zemním plynem. Konkrétní chemickou reakci a schémata procesu 

metanizace a využití SNG můžeme vidět níže. Vzhledem k nutnosti určitého množství oxidu 

uhličitého pro syntézu SNG je tato metoda vhodná v kombinaci se systémem zachycování 

uhlíku z jiných procesů (anglicky CCS/CCU – carbon capture storage/utilisation) [74] 

 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2  → 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻4  ( 4 ) 

 

 

Obr. 16 - Schéma procesu metanizace [74] 

 

 

 

Obr. 17 - Proces metanizace z pohledu účinnosti 
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4 Vodík 
Tato kapitola se zaměřuje na seznámení s vodíkem jak z pohledu chemických, tak 

fyzikální vlastností. Dočteme se také, v jakých odvětvích se v dnešní době vodík využívá, a 

detailně si popíšeme jeho výhody i problémy s ním spjaté. Seznámíme se s potenciálem, který 

v energetice představuje, a na něj navázanými evropskými a českými plány pro rozšíření 

vodíkových aplikací do praxe. Podíváme se také, jaké rozlišujeme základní dělení výroby 

vodíku z pohledu emisí a jaké místo budou mít jednotlivé typy vodíku v energetice 

následujících let. V neposlední řadě se zaměříme také na otázku bezpečnosti a možných rizik u 

vodíkových projektů.  

 

4.1 Vodík jako plyn 

 Atomový vodík je nejmenším a nejlehčím chemickým prvkem v periodické tabulce, 

jelikož sestává pouze z jednoho protonu v atomovém jádru. Zatímco v zemské kůře je 

hmotnostní podíl vodíku jen okolo 0,88 %, v celém vesmíru se jedná o nejvíce zastoupený 

element. Ve formě samostatného atomu je jeho výskyt na Zemi jen velmi vzácný. Díky jeho 

reaktanci s většinou prvků a tvorbě silné kovalentní vazby ho můžeme pozorovat nejčastěji ve 

sloučeninách, nebo ve dvouatomové molekulární podobě jako H2. Jednou z vlastností vodíků 

je schopnost vytvářet tzv. vodíkovou vazbu, která je označována jako nejsilnější 

mezimolekulární interakce. Ta vzniká se silně elektronegativními prvky, mezi které se řadí 

mimo jiné i kyslík. Výčet fyzikálně-chemických vlastností vodíku můžeme vidět v  

Tabulce 7. [5][3] 

 

 Z chemického hlediska plynný vodík rozdělujeme na 3 izotopy. Největší podíl  

(99,985 %) zaujímá Protium s jedním nukleonovým číslem 1. Zhruba 0,015 % poté náleží  

dvou-nukleonovému Deuteriu a zbývajících 0,0001 % může nalézt ve formě Tritia. [5] 

 

Tabulka 7 – Fyzikálně-chemické vlastnosti vodíku [5] 

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/m3 

Relativní hustota plynu (vzduch=1)  0,07 

Teplota vznícení cca.  520 °C 

Dolní mez výbušnosti se vzduchem  4 obj.% 

Horní mez výbušnosti se vzduchem  75 obj. % 

Výhřevnost  10 789 kJ/m3 

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 
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Pro přepočet množství vodíku lze využít tabulku níže: 

 

Tabulka 8 - Přepočet množství vodíku [5] 

m3 (15 °C; 101,3 kPa) litr (-252,7 °C; 101,3 kPa) kg 

1 1,188 0,08409 

0,8418 1 0,07079 

11,89 14,126 1 

 

4.2 Získávání vodíku 

 Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, využití vodíku v energetice je v tuto 

chvíli stále v rané fázi. Rozhodně se ale z technologického hlediska nejedná o neprobádaný 

plyn. Dlouhodobě se s ním můžeme setkat například jako s redukčním činidlem 

v metalurgických procesech, nebo při výrobě polymerních materiálů a metanolu.  Zdaleka 

nejzásadnější zastoupení má ale při výrobě amoniaku. K tomu se využívá reakce vodíku a 

dusíku v tzv. Haber-Boschově procesu. Téměř 90 % syntetizovaného amoniaku se dále využívá 

pro produkci hnojiv a díky vysokému latentnímu teplu při vaporizaci se amoniak občas využívá 

jako chladivo s označením R-717. Dnes se obecně uvažuje, že okolo 55 % celkového množství 

vodíku je využito právě pro syntézu amoniaku, 25 % pojmou rafinérie a zhruba 10 % putuje na 

výrobu metanolu. [7] 

 

 

Obr. 18 - Využití vodíku v průmyslu 

 

 

Poněkud sporadický výskyt vodíku v energetice ovšem neznamená, že nepředstavuje 

významný potenciál pro skladování zelené energie a v současnosti je obecně vnímán jako jeden 

ze základních pilířů na cestě ke splnění ambiciózních emisních cílů EU na roky 2030 a 2050. 

Dnes již není pochyb o tom, že bez využití vodíku nelze tak radikálního snížení 

vyprodukovaných skleníkových plynů docílit. Nicméně je naprosto nezbytné v kontextu 

ekologie rozlišovat jeho původ. Proto se často můžeme setkat s označením jako „žlutý“, 

„hnědý“, nebo jinak barevný vodík. Takto znázorňujeme relativní množství emisí CO2 

10%

25%

10%

55%

Metanol

Rafinérie

Ostatní
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spojených s jeho výrobou. V tomto ohledu rozlišujeme vodík nízkoemisní, obnovitelný a 

ostatní. 

 

Kategorii nízkoemisní zahrnuje vodík přispívající k emisivitě ne vyšší než 4,7 kg CO2 na 

1 kg H2. Tím rozumíme nejčastěji syntézu v elektrolýze za využití elektřiny z OZE a jaderné 

elektrárny, případně z bioplynu nebo zemního plynu a odpadu se zachytáváním CO2. 

Podmnožinou této kategorie je vodík obnovitelný, kdy mluvíme pouze o výše zmíněné výrobě 

z elektřiny z OZE. Do budoucna jsou cíle maximalizovat produkci právě v této oblasti. 

Nicméně je důležité podotknout, že při započtení celého hodnotového řetězce výroby a 

likvidace solárních panelů a větrných elektráren, nese i tento typ vodíku určitou ekologickou 

zátěž. Do označení „Ostatní“ poté spadá velké množství tohoto plynu, jehož uhlíková stopa 

přesahuje výše zmíněnou nízkoemisní hodnotu. Jmenovitě se jedná nejčastěji o vodík vyrobený 

z fosilních paliv bez procesu zachytávání CO2. I přesto, že se tato práce a široká energetická 

politika zaměřuje na využití nízkoemisního a obnovitelného vodíku, mohl by i tento „špinavý“ 

vodík hrát důležitou roli při přechodu k ekologické energetice. Rozdělení podle konkrétních 

barev je popsáno v dalších odstavcích.  

 

V dnešní době naprostá většina (95 %) světové produkce vodíku vzniká za využití 

fosilních paliv. V této oblasti je nejčastěji využívaným procesem tzv. parní reforming zemního 

plynu za vzniku šedého vodíku. Ten se vyznačuje relativně vysokým přebytkem emisí 

skleníkových plynů okolo 9,3 kg CO2 na 1 kg H2. Ekologicky více zatěžující je už pouze 

produkce hnědého, případně černého vodíku, který vzniká za vysokých teplot (nad 700 °C) při 

zplyňování hnědého, respektive černého uhlí. Bohužel tato označení se často zaměňují, a „šedý“ 

může být obecně označení pro vodík vyrobený z fosilních paliv, pouze indikující výše 

zmíněnou míru vyprodukovaných emisí. [8][9] 

 

Moderní odnoží této kategorie je modrý vodík, který vzniká taktéž parním reformingem, 

ale jeho součástí je systém pro zachytávání oxidu uhličitého. V anglické literatuře se s ním 

setkáme pod zkratkou CCS (carbon capture and storage), případně CCU (carbon capture 

utilization). Tento proces bychom nesprávně nazývali uhlíkově neutrálním, jelikož zhruba  

10-20 % CO2 není možné zachytit. Za povšimnutí určitě stojí také stále více skloňovaný 

tyrkysový vodík. Ten vzniká pyrolýzou neboli vysokoteplotním rozpadem zemního plynu na 

plynný vodík a uhlík v pevném skupenství. Ruská skupina GAZPROM již několik let zkoumá 

škálovatelnost této technologie ve výzkumném středisku v Tomsku. Zásadní nevýhoda se jeví 

být v životnosti těchto výrobních zařízení, které se po krátké době zničí uhlíkovými 

usazeninami. [9][10] 

 

Nepochybně nejdůležitějším typem, který tomuto plynu umožnil stát se velmi žádanou 

komoditou v oblasti ekologického ukládání energie, je zelený vodík. Toto označení odkazuje 

převážně na výrobu elektrolýzou vody, nejčastěji za pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie (při využití elektřiny vyrobené z fosilních paliv mluvíme o žlutém vodíku, v případě 

elektřiny z jaderného štěpení pak vodík označujeme jako růžový). V předchozích kapitolách 

byly představeny plány na razantní zvýšení produkce i spotřeby zeleného vodíku. Tento typ 

v současnosti představuje něco málo přes 1 % z celosvětové výroby. Pro srovnání, v České 

republice má vodík vyrobený z elektřiny z ES uhlíkovou stopu okolo 22 kg CO2 na 1 kg H2, 

což je výrazně více než při výrobě technologií parního reformingu. To je dáno skutečností, že 

aktuálně je stále zhruba 40 % elektřiny vyráběno v uhelných elektrárnách. Takový vodík tedy 

nelze řadit do kategorie nízkoemisních. Vodík produkovaný v ČR má v současnosti průměrnou 

uhlíkovou stopu okolo 15 kg CO2 na 1 kg H2. [8][9]  
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Obr. 19 - Zařazení vodíku podle barev 

 

Obecně dnes vodík dokážeme produkovat velkým množstvím technologických procesů. 

Kromě syntézy elektrolytickým procesem dokážeme „čistý“ získat také z biomasy, a to 

biofotolýzou, temným kvašením, fotofermantací, nebo přes termochemické procesy, konkrétně 

zplyňováním, spalováním, pyrolýzou, anebo zkapalňováním. U fosilních paliv kromě 

zmíněného parního reformingu můžeme vodík vyprodukovat také pyrolýzou uhlovodíků. 

V následujících kapitolách se detailněji zaměříme na nejrozšířenější metodu – parní reforming 

ZP, a metodu, která má z pohledu snižování emisí do budoucna největší potenciál masivního 

rozšíření – elektrolýza vody. Obecný přehled o využívaných technologiích a jejich specifikách 

můžeme vidět v tabulce níže:  
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Tabulka 9 - Přehled technologií pro získávání vodíku [89] 

 

 

Metody výroby 
vodíku 

Účinnost 
procesu 

[%] 
Výhody Nevýhody 

Cena 
výroby 

[€/kg H2] 

Parní reforming  74 - 85 

Existující infrastruktura 
a v současnosti 
nejvyspělejší 
technologie  

Nestabilní provoz, závislost 
na fosilních palivech, vznik 
emisí CO2  

1,5 - 2,06 

Částečná 
oxidace  

60 - 75 
Vyspělá technologie a 
existující infrastruktura  

Produkce emisí CO2, těžkých 
olejů a ropný koks  

1,34 

Autotermní 
reforming  

60 - 75 
Udržitelná a dobře 
zvládnutá technologie  

Vedlejším produktem jsou 
emise CO2, závislost na 
fosilních palivech  

1,34 

Biofotolýza  10 - 11 

Vedlejší produkt O2, 
spotřeba CO2, probíhá 
za normálních 
podmínek  

Nízká produkce vodíku, 
citlivost na změny kyslíku, 
pro fotolýzu je nezbytné 
sluneční záření  

1,93 

Temné kvašení  60 - 80 

Jednoduchost, není 
potřeba slunečního 
záření, recyklace BRO, 
CO2 – neutrální  

Malé výnosy H2, malá 
účinnost přeměny, nutnost 
velkého objemu reaktoru  

2,33 

Fotofermentace  0,1 
CO2 – neutrální, 
umožňuje recyklovat 
odpady  

Nízká účinnost přeměny a 
produkce vodíku, vysoká 
cena, nezbytnost slunečního 
záření, citlivost na O2  

2,57 

Zplyňování  30 - 40 
Levné suroviny, CO2 – 
neutrální  

Produkce a čistota vodíku je 
kolísavá v závislosti na 
nečistotách vstupních 
surovin, vznik dehtu  

1,74 

Pyrolýza  35 - 50 
Levné suroviny, CO2 – 
neutrální  

Tvorba dehtu, produkce a 
čistota vodíku závisí na 
obsahu nečistot ve vstupních 
surovinách, sezonní 
dostupnost  

1,49 

Termolýza  20 - 45 

Čistá a udržitelná 
technologie, vedlejší 
produkt je kyslík, levné 
vstupní suroviny  

Vznik koroze, vysoké 
investiční náklady, toxicita 
vstupních médii  

7,43 

Fotolýza  12 - 16 
Vedlejší produkt je O2, 
neprodukuje emise, 
levné vstupní suroviny  

Nízká účinnost, neefektivní 
fotokatalytický materiál, 
nezbytnost slunečního záření  

8,17 

Elektrolýza  60 - 80 

Vyspělá technologie, 
existující infrastruktura, 
neprodukuje emise, O2 
jako vedlejší produkt  

Vysoké investiční náklady, 
problémy s uskladněním a 
distribucí  

2,5 - 8 
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4.2.1 Parní Reforming 

 Parní reforming zemního plynu je v současnosti nejběžnějším a nejlevnějším způsobem 

výroby vodíku. Při tomto procesu probíhá za teploty okolo 750-800 °C a tlaku 3-5 MPa ke 

štěpení molekul metanu a vody za vzniku vodíku a oxidu uhelnatého, který následně 

konvertujeme na oxid uhličitý. Důležitým prvkem je katalyzátor na bázi oxidu nikelnatého. 

Chemické reakce obou procesů probíhají následovně: [70][71] 

 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 ( 5 ) 

𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ( 6 ) 

 

Z vepsaných rovnic je patrné, že poměr přebytku vodní páry ku množství zemního plynu 

je 3:1. To je důležité dodržet, aby došlo ke konverzi vysoce jedovatého oxidu uhelnatého na 

oxid uhličitý. Schéma celého procesu můžeme vidět na ilustračním obrázku níže. [71] 

 

 

Obr. 20 - Schéma parního reformování zemního plynu [71] 

(1 - pec, 2 - kotel na výrobu páry, 3 - vysokoteplotní konvertor CO,4 - nízkoteplotní konvertor 

CO, 5 - absorbér CO2, 6 - desorbér CO2, 7 - metanizér) 

 

Nespornou výhodou této metody je vysoká účinnost dosahující 80 %, která dává za vznik 

relativně levnému vodíku. Jeho cena se v roce 2020 pohybuje mezi 1-1,7 EUR/kg, zatímco 

vodík vyrobený elektrolýzou seženeme za ceny zhruba od 2,5 EUR/kg výše. Nevýhodou je jeho 

vysoká emisivita CO2 (na výrobu 1 kg vodíku se vyprodukuje přes 7 kg CO2). [71][72] 
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Schéma chemicko-fyzikálního procesu můžeme vidět na obrázku níže: 

 

 

Obr. 21 - Proces parního reformingu zemního plynu [89] 

 

4.2.2 Elektrolýza 

 Elektrolytické dělení molekul vody patří v současnosti k nejčastějšímu způsobu, jak 

vyrobit čistě „zelený“ vodík. Z pohledu účinnosti se jedná o velmi efektivní metodu, která 

ovšem patří k finančně nákladnějším. Právě finance jsou v tomto případě klíčovou otázkou. 

V praxi se můžeme nejčastěji setkat s několika základními typy elektrolýzy. Na základě 

provozní teploty ji zpravidla dělíme na nízkoteplotní (60-100 °C) a vysokoteplotní  

(600-1100 °C). Podle elektrolytu poté nejčastěji mluvíme o 3 základních typech elektrolýzy: 

Alkalické (AWE), s polymerní membránou (PEM) a s pevnými oxidy (SOE). [11][14] 

 

V principu dochází procesně u všech typů elektrolýzy k rozkladu molekuly vody na vodík 

a kyslík, přičemž primárním „pohonem“ je elektrická energie. Základem tohoto procesu jsou 

dvě kovové elektrody zapuštěné do vodivé substance zvané elektrolyt. Po přivedení 

elektrického napětí na elektrody začne elektrický proud procházet z pozitivní anody na 

zápornou katodu. Vlivem průchodu této energie dojde k rozkladu molekuly na vodík (katoda) 

a kyslík (anoda). Opak této technologie, kdy z vodíku a kyslíku produkujeme vodu a elektrický 

náboj, nazýváme palivový článek. [15][16] 

 

Jednou z metod pro zvýšení efektivity tohoto procesu se obecně jeví snížení ztrátového 

napětí na elektrodách. K tomu využíváme jejich povlakování tenkou platinovou vrstvou. 

Vzhledem k vysoké ceně platiny se v praxi nejčastěji uchylujeme k využití ocelových katod 

s niklovým povlakem. Ještě lepších výsledků docílíme zvětšením efektivní plochy elektrody, 

čehož můžeme dosáhnout použitím porózní niklové vrstvy na drátovém pletivu. [15][16]  

 

Náklady na pořízení elektrolyzéru v posledním desetiletí klesly cca o 60 % a do roku 

2030 se počítá s poklesem ceny o dalších 50 %. V takovém scénáři by se cena za kilowatthodinu 
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(elektrolyzéru) pohybovala okolo 450 EUR. 1 kg vyrobeného vodíku by podle odhadů mohl 

stát v rozmezí 1,1 až 2,4 EUR. [18] 

 

4.2.2.1 Alkalické elektrolyzéry 
 Zdaleka nejběžnější komerčně využívanou metodou pro výrobu zeleného vodíku je do 

dnešního dne alkalická elektrolýza vody (anglicky Alkaline water electrolysis – AWE), která 

je zároveň i metodou nejstarší. Díky nízkým investičním nákladům a nízké operační teplotě si 

doposud stále drží své prvenství i před ostatními moderními metodami, jako například PEM. 

Její hlavní nevýhoda spočívá v relativně malé účinnosti (62-82 %) a v čistotě vyprodukovaného 

vodíku. [13] [14] 

 

 Základem alkalické elektrolýzy je 25-30% roztok hydroxidu draselného (KOH), který 

slouží k transportu OH- iontů mezi elektrodami. Dalšími katalyzátory jsou nejčastěji hyroxid 

sodný (NaOH) a chlorid sodný (NaCl). Elektrody v tomto případě tvoří perforovaná ocel 

s katalytickými příměsemi niklu, kobaltu nebo železa. Prostor mezi elektrodami je tvořen 

nepropustnou membránou, tzv. diafragmou, která zamezuje mísení plynných produktů. 

Probíhající chemické reakce jsou popsaný níže. [13][15] 

 

 

Obr. 22 - Schéma alkalického elektrolyzéru [15] 

 

Katoda ∶  2H2O + 2e−  →  H2 + 2OH− 

Anoda ∶  2OH−  →  
1

2
O2 + H2O +  2e− 

Celkově ∶  2H2O →  O2 + 2H2 
  

Komerční alkalické elektrolyzéry při teplotě 30-80 °C, atmosférického tlaku a hustotě 

elektrického proudu 100-400 mA/cm2 mohou dosahovat účinnosti okolo 80 %. Při vyšším 

zatížení jejich účinnost klesá. Díky zvýšené pozornosti v posledních letech se provádí rozsáhlé 

výzkumy zaměřené na zefektivnění tohoto procesu, nejčastěji zvýšením provozní teploty a 

tlaku. Výsledky těchto výzkumů ukazují slibné výsledky, ale jejich nasazení do praxe bude 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Tomáš Galík  

Posouzení dopadů využívání zemního plynu obohaceného vodíkem 

 

47 

 

záviset na vývoji „konkurenčních“ metod, převážně PEM a vysokoteplotní parní elektrolýzy. 

[15][16] 

 

Jednou z nevýhod této relativně levné metody je čistota produkovaného vodíku, která sice 

dosahuje hodnoty okolo 99 %, pro následné použití v palivových článcích nicméně musí dojít 

k dodatečnému procesu purifikace. Problém také nastává při zmiňovaném zvýšení teploty a 

tlaku tohoto procesu pro dosažení vyšší účinnosti. V tomto případě je kapalný elektrolyt 

nevhodný vzhledem k jeho silně korozivnímu účinku na elektrody a membránu, což zapříčiňuje 

drastické snížení životnosti celého systému. Historicky se jako materiál pro výrobu membrány 

využíval porézní bílý asbest. Dnes se od něj již upustilo nejen kvůli jeho prokazatelné toxicitě 

a vazbě na zvýšený výskyt plicní rakoviny, ale také kvůli zmíněné náchylnosti ke korozi 

v prostředí se zvýšenou teplotou. Velmi slibnou alternativou je podle nejnovějších výsledků 

použití aniontové polymerní membrány.  

 

V neposlední řadě je využití alkalických elektrolyzérů v elektroenergetice do určité míry 

limitováno jejich (ne)možností operovat za snížené hustoty elektrického proudu, což může být 

problém u obnovitelných zdrojů, které se vyznačují silně volatilním průběhem generovaného 

výkonu. Regulace vstupního proudu tedy vytváří další nezbytné náklady. Alkalické 

elektrolyzéry jsou také kvůli rozměrům porézní membrány poměrně objemné a jejich 

škálovatelnost na výkony v řádech MW s sebou nesou problémy se skladností těchto systémů. 

[16] 

 

V současnosti je největší systém alkalického elektrolyzéru instalovaný ve Fukušimě, 

Japonsku. Toto zařízení o výkonu 10 MW je schopné vyprodukovat až 1 200 m3 vodíku za 

hodinu. V České republice je ve fázi studie proveditelnosti projekt společnosti Orlen Unipetrol, 

který má v plánu realizovat u své rafinérie v Litvínově fotovoltaickou elektrárnu o výkonu  

51,9 MWp na zhruba 30 ha nezastavěné plochy. Díky ní by měli získat ročně až 44 000 MWh 

elektrické energie, přičemž zhruba polovinu by chtěli využívat pro svou potřebu a druhou 

polovinu využít k pohonu 26,4MW alkalického elektrolyzéru pro výrobu až 990 tun vodíku 

ročně. Tento vodík následně plánují použít v procesu syntézy bio-diesel paliva. [94] 

 

Z dosavadních výsledků uvádí, že tento způsob využití vodíku přinese největší úsporu 

CO2 v rámci jejich procesů. Zajímavostí je také, že elektrolyzér má, jak bylo naznačeno, zhruba 

poloviční výkon špičkového výkonu FVE. To je dáno ekonomickou analýzou, která uvádí, že 

při dimenzování elektrolyzéru na vyšší výkon se z důvodu nepravidelné výroby elektřiny 

fotovoltaickou elektrárnou stává tento systém nákladově méně efektivní. I přesto se jedná o 

největší plánovaný projekt takového rozsahu na našem území. [17] 

 

4.2.2.2 PEM elektrolyzéry 
První PEM elektrolyzér (z anglického Polymer Electrolyte Membrane) byl sestaven 

v roce 1966 a měl do určité míry minimalizovat nevýhody alkalických elektrolyzérů. Historicky 

se jedná o nákladnější technologii z pohledu kapitálových financí, nicméně její nesporné 

výhody při využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie ženou vývoj této metody rychle 

kupředu. Dnes se již jedná o komerčně dostupnou technologii o výkonech až v řádu MW. 

Konkrétní chemické reakce probíhající na elektrodách můžeme vidět na obrázku níže. 

Povšimněme si, že oproti alkalické elektrolýze, kdy před porózní asbest putuje z katody na 

anodu OH-, u PEM elektrolýzy prostupuje vodivou membránou z anody na katodu kladný iont 

H+. [15][19] 
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Obr. 23 - Schéma PEM elektrolyzéru [15] 

 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑎 ∶  𝐻2𝑂 →  2𝐻+ +  
1

2
𝑂2  +  2𝑒− ( 7 ) 

𝐾𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎 ∶  2𝐻+ + 2𝑒−  →  𝐻2   ( 8 ) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ě ∶  2𝐻2𝑂 →  
1

2
𝑂2 + 𝐻2  ( 9 ) 

 

Tato relativně nová metoda procesu elektrolýzy má nesporné výhody oproti alkalické 

elektrolýze. Mezi ty nejvýznamnější patří kompaktní velikost systému díky tenké membráně, 

vysoká účinnost, čistota produkovaného vodíku, vysoká hustota proudu (až do hodnoty  

3 A/cm2), nízká provozní teplota (20-80 °C) a vysoká míra výkonové flexibility. Tou největší 

nevýhodou byly dlouhodobě náklady na konstrukci takového systému. Ty nejlepší PEM 

elektrolyzéry totiž obsahují vysoký podíl ušlechtilých kovů (nejčastěji Pt, Pd), které pomáhají 

“zažehnout” katodovou reakci (anglicky tzv. HER – hydrogen evolution reaction). Na anodové 

straně bychom naopak objevili molekuly IrO2/RuO2, které slouží k reakci s kyslíkem (anglicky 

tzv. OER – oxygen evolution reaction). [19][20] 

 

Americká společnost IONOMR, která je dodavatelem membrán pro vodíkové systémy, 

si v roce 2020 nechala vypracovat detailní rozbor nákladů na výstavbu 1MW a 5MW 

elektrolyzéru. Podle jejich překvapivých výsledků je v dnešní době v obou případech na 

testovaném americkém trhu PEM elektrolyzér tou levnější variantou. Konkrétní ceny a jejich 

rozpad na obecné kategorie můžeme vidět na obrázku níže. [19] 
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Obr. 24 - Porovnání nákladovosti AWE, PEM, a AEM elektrolyzérů [19] 

 

 Tempo vývoje PEM elektrolyzérů je v současnosti na samém vrcholu a po celém světě 

se státy každoročně předhánějí v konstrukci a instalaci systémů s pokud možno největší 

kapacitou. V tomto směru velmi inovativní a ostře sledovaný je projekt s názvem REFHYNE, 

který představuje společné úsilí mnoha partnerů ze zemí jako je Německo, Švédsko, Velká 

Británie a Itálie. Tento projekt má za ambici vystavět v Německu PEM elektrolytický systém 

na pozemku rafinérie patřící britsko-nizozemské ropné společnosti Shell. Ten se bude skládat 

z celkem 5 modulů, každý obsahující 3 PEM elektrolyzérové „stacky“ schopné pracovat za 

zvýšeného tlaku až 2 MPa, díky čemuž dokáží podle Shell produkovat až 1 300 tun velmi 

čistého vodíku ročně. Dohromady tyto 2MW moduly od firmy ITM POWER produkují celkový 

výkon 10 MW, přičemž vzhledem ke své modulární konstrukci se do budoucna hovoří o 

možnosti rozšíření až na 100 MW. Hlavním cílem je nejen otestování této relativně nové 

technologie a její škálovatelnosti, ale také poskytnutí primární a sekundární regulace německé 

elektrizační soustavy, která v současnosti bojuje s volatilitou masivní produkce elektřiny 

z OZE. Tento projekt, který započal již v roce 2018, využil k financování podporu ze strany 

EU, konkrétně dotačního programu s názvem European Commission’s Fuel Cells and 

Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Harmonogram projektu můžeme vidět na obrázku níže, 

a i když se podle posledních zpráv dodavatelská činnost kvůli koronavirové pandemii omezila, 

stále se počítá s instalací modulů v prvním kvartálu roku 2021. [20][21] 
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Obr. 25 - Harmonogram projektu společnosti ITM Power 

 

 Společnost ITM POWER v lednu 2021 také oznámila nový projekt s firmou LINDE, 

který by měl během druhé poloviny roku 2022 na území Německa začít produkovat vodík 

v PEM elektrolyzéru o výkonu 24 MW. Tento vodík následně distribuovat svým zákazníkům 

za pomocí její soukromé vodíkové přepravní infrastruktury, která čítá přes 1 000 km. Podle 

Linde, která je v současnosti jedním z lídrů ve vodíkových instalací s téměř 200 čerpacími 

stanicemi a více než 80 elektrolyzéry instalovanými po celém světě, by tímto systémem mohli 

zásobovat až 600 vodíkových autobusů, které by při nájezdu 40 miliónů kilometrů 

představovaly ušetření okolo 40 000 tun emisí CO2 ročně. [22] 

 

Česká republika je v instalaci PEM P2G jednotek velmi pozadu a v současnosti bychom 

našli jediné takové zařízení v soukromém areálu projektové firmy ÚJV ŘEŽ. Ta se rozhodla 

v roce 2013 v rámci pilotního otestování instalovat malou solární elektrárnu (14 kWp) se 

zásobníkem na vodík. Zhruba polovina této energie se poté v elektrolyzéru přemění na vodík, 

který se poté může využít zpětně pro výrobu elektřiny za pomocí 4kW palivového článku. 

Nevyužitá energie je poté skladována v 120Ah baterii, která představuje ideální zdroj pro reakci 

na výkyvy při výrobě energie z OZE. Pro představu, firma ÚJV ŘEŽ mimo tento projekt vlastní 

také v současnosti jedinou vodíkovou plnící stanici v ČR, která se nachází v soukromém areálu 

města Neratovice pro použití v autobusech s palivovými články. [23] 

 

 

Obr. 26 - Schéma vodíkového systému společnosti ÚJV ŘEŽ [23] 
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4.2.2.3 SOE elektrolyzéry 
Elektrolyzéry na bázi pevných oxidů (anglicky SOE – Solid oxide electrolysis) byly 

poprvé popsány v roce 1980 a jak už název napovídá, jejich specifikem je využití elektrolytu v 

pevném skupenství. Voda je v tomto procesu naopak zastoupena ve formě páry. Celý systém 

proto musí pracovat v provozních teplotách okolo 500-850 °C, což tuto metodu řadí do 

kategorie vysokoteplotní elektrolýzy. Základem jsou stejně jako v případě alkalické elektrolýzy 

elektrody na bázi niklu, nicméně elektrolyt je nejčastěji z oxidu zirkoničitého stabilizovaného 

pomocí 8 mol % Y2O3. Tento materiál je ve výsledku velmi odolný proti korozi a má vysokou 

teplotu tání (2 700 °C). [14][15][24][25] 

 

Historicky pokud se bavíme o SOE elektrolýze, uvažujeme iont O2 jako nositele náboje, 

nicméně v poslední době se můžeme stále častěji dočíst o elektrolytu na bázi elektrolytu, který 

je využívá protonové vodivosti. Tato technologická odnož zatím vykazuje v laboratorním 

prostředí velmi slibné výsledky, především v rozmezí teplot 500-700 °C. Konkrétní chemické 

reakce a základní princip této technologie můžeme vidět na obrázku níže. [16] 

 

Obr. 27 - Schéma SOE elektrolyzéru [15] 

 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑎 ∶  𝑂2−  →   
1

2
𝑂2  +  2𝑒−  ( 10 ) 

𝐾𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎 ∶  𝐻2𝑂 + 2𝑒−  →  𝐻2 +  𝑂2−   ( 11 ) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ě ∶  𝐻2𝑂 →  
1

2
𝑂2 + 𝐻2  ( 12 ) 

 

Největší výhoda této metody je právě vyšší provozní teplota a tlak (0,1-1,5 MPa), což ve 

výsledku zajišťuje velmi vysokou účinnost a díky téměř dokonalému oddělení plynů je také 

vyprodukovaný vodík extrémně čistý. Zajímavým řešením může být také využití odpadního 

tepla jako pohon tohoto systému, což zásadně sníží OPEX náklady. Z pohledu flexibility 

elektrického zatížení je na tom SOE ještě o něco lépe než PEM, ale proudové hustoty dosahuje 

maximálně okolo 1 A/cm2. Všechny elektrolyzéry se běžně vyskytují v tzv. zásobnících 

(anglicky stacks), které si můžeme představit stejně jako zásobníky v klasické olověné baterii. 
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Čím více zásobníků, tím větší kapacita (výkon). Zajímavostí elektrolyzérů s pevnými oxidy je 

velmi malá velikost (respektive výkon) jednotlivých stacků. Zatímco u AWE je jejich 

maximální výkon okolo 6 MW, u PEM 2 MW, u SOE nepřesáhneme 0,01 MW. Dlouhodobě je 

největším problémem takového systému jeho životnost, která se uvádí zhruba pětinová oproti 

PEM a AWE. Nicméně v rámci nejnovějšího výzkumu pod záštitou Fuel Cells and Hydrogen 

2 Joint Undertaking se při testování moderního SOE elektrolyzéru ani po 40 000 cyklech 

neobjevily zásadní známky degradace systému. Srovnání klíčových vlastností jednotlivých 

systémů můžeme vidět v tabulce níže [15][26][19] 

 

 

Obr. 28 - Porovnání parametrů AWE, PEM a SOEL elektrolyzérů [15] 

 

Zástupce firmy Sunfire a člen FCH2JU v lednu 2021 ohlásil na jedné z letošních 

konferencí plán konsorcia MULTIPLHY na výstavbu prvního několika-megawatového SOE 

elektrolyzéru. Ten by měl podle poskytnutých informací produkovat až 60 kg H2 za hodinu při 

elektrickém příkonu okolo 2,6 MW. Celý systém bude umístěn Rotterdamském přístavním 

komplexu a bude poháněn elektřinou z přilehlé 3,5MW větrné elektrárny a párou z místních 

rafinérských objektů. Vyprodukovaný vodík se bude zpětně využívat z velké části právě v 

těchto rafinériích. Tento projekt je nicméně stále ve fázi přípravy a s uvedením do provozu se 

počítá až po roce 2024. 

 

V České republice se vysokoteplotní elektrolýze věnuje od roku 2011 společnost ÚJV 

ŘEŽ, která ve spolupráci s VŠCHT Praha a za pomocí financování z podpůrného programu 

TAČR Alfa dlouhodobě zkoumala a testovala možnost využití takového systému v tuzemské 

energetice. Vzhledem k rozsahu a detailu tohoto výzkumu se daný projekt dlouhodobě 

považoval za srovnatelný s předními zahraničními studiemi zabývajícími se tímto tématem. 

Z přednesených výstupů vychází, že je tato technologie považována za značně efektivní 
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v kontextu jaderné elektrárny, kdy by elektrolytický systém využíval vysokoteplotní chladivo 

vystupující z reaktoru. Tím bychom mohli dosáhnout vyšší úrovně flexibility jaderné 

elektrárny, kterou zpravidla chceme udržovat na nominálním výkonu. Jak už bylo ale řečeno 

v předchozích kapitolách, flexibilita bude s rostoucím množstvím instalovaného výkonu OZE 

stále důležitější pro bezpečnost elektrické dodávky v rámci přenosové a distribuční soustavy. 

[29] 

 

4.2.2.4 AEM Elektrolýza 
Tento druh elektrolýzy je v současné době převážně stále v laboratorní fázi, nicméně 

vzhledem k nejnovějším výsledkům studií a ekonomických analýz se jedná o odvětví, které by 

se nemělo opomenout. Na AEM elektrolyzéry (z anglického Anion Exchange Membrane Water 

Electrolyser) můžeme nahlížet buď jako značně vylepšenou verzi klasických AWE 

elektrolyzérů z pohledu nepropustnosti dělícího komponentu (membrány) a jeho odolnosti vůči 

vlivům jako je koroze, nebo jako na speciální formu PEM elektrolyzérů, ve kterých ale dochází 

k přenosu OH- iontů, oproti H+ protonům. To dává za vznik alkalickému elektrochemickému 

prostředí, ve kterém můžeme oproti kyselému prostředí využít značně levnější materiály. Ve 

výsledku se jedná o kombinaci těchto dvou metod, která umožňuje systém s několika zásadními 

výhodami, mezi něž patří: [27][28] 

 Možnost využít levných přechodných kovů místo ušlechtilých kovů 

 Možnost využít destilované nebo málo koncentrované alkalické sloučeniny namísto 

vysoce koncentrované KOH sloučeniny 

 AEM membrána na bázi amoniaku je levnější variantou PEM membrány 

 Absence korozivního prostředí umožňuje systém menších rozměrů s vyšší objemovou 

stálostí a s nižším rizikem tvoření netěsností  

 Teoreticky nejlevnější celkové náklady na konstrukci systému 

 Možnost pracovat za vysokého tlaku (až 30 bar) 

 Vysoká proudová hustota  

Vzhledem k relativně malému množství rozsáhlejších studií na toto téma se zatím pořád 

počítá s příchodem množství nevýhod a technologických překážek. Popis samotných 

chemických reakcí můžeme vidět na obrázku níže. Jak již bylo zmíněno, jedná se v principu o 

alkalickou elektrolýzu, pouze s jiným typem separátoru. [19][27][28] 
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Obr. 29 - Schéma AEM elektrolyzéru [27] 

 

𝐾𝑎𝑡𝑜𝑑𝑎 ∶  2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  →  𝐻2 + 2𝑂𝐻− ( 13 ) 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑎 ∶  2𝑂𝐻−  →  
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 +  2𝑒− ( 14 ) 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ě ∶  2𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 2𝐻2  ( 15 ) 

 

I když AEM elektrolyzéry o výkonu v řádu MW jsou v tuto chvíli stále pouze 

v představách vývojářů, komerční využití menších jednotek se v určité míře rozrůstá. V tomto 

ohledu se můžeme setkat s patentem Aemion+TM, který je asi nejznámějším typem membrány 

pro tento typ systémů. Podle některých testů byly jednotky s AEMION schopny operovat při 

vysoké proudové hustotě až 3 A/cm2 při teplotě 60 °C a za použití 1mol roztoku KOH. Tento 

materiál byl mimo jiné použit také ve studii na Obrázku 30. Na Obrázku 24 v kapitole 4.2.2.2 

poté můžeme vysledovat ekonomické posouzení této technologie. Podle dostupných výsledků 

je podle firmy IONOMR technologie AEM v průměru o 25 % cenově přívětivější než AWE a 

PEM a do budoucna ji označují jako nejpravděpodobnějšího kandidáta na přímého 

ekonomického konkurenta pro výrobu vodíku parním reformingem. [19][28] 

 

 

Obr. 30 - Porovnání parametrů AWE, PEM a AEM elektrolyzérů [26] 
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4.3 Palivový článek 

Pro dosažení přeměny chemické energie vodíku na elektrickou můžeme využít primárně 

dvou postupů. Vodík můžeme buď spálit elektrárně, nebo můžeme využít palivového článku. 

Účinnost takového systému může podle daného typu dosahovat hodnot až k 60 % při výrobě 

elektřiny, a až 87 % v případě kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Té můžeme 

využít díky exotermickému charakteru chemické reakce v palivovém článku. Dosahuje tedy 

velmi podobných hodnot jako paroplynové elektrárny při výrobě elektřiny (až 60 %) a KVET 

(až 85 %). Oproti klasickým plynovým elektrárnám je účinnost téměř dvojnásobná. Výhodou 

palivových článků je nicméně jejich vyšší modularita a jednoduchý kompaktní design, který 

umožňuje využití v mnoha odvětvích, například v dopravě. [79][80] 

 

Princip produkce elektrické energie je založený na štěpení vodíku na anodě na kladné 

ionty a elektrony za působení katalyzátoru. Na druhé straně, u katody, se kyslík ionizuje a putuje 

přes elektrolyt k anodě, kde se slučuje s kladnými ionty vodíku. Výstupem je tedy molekula 

vody a stejnosměrný proud elektronů na obvodu. Tímto vzniká nominální napětí jednoho 

článku okolo 0,6-0,8 V. Pro dosažení požadovaného napětí a výkonu tyto články řadíme sériově 

a paralelně do tzv. „stacků“, stejně jako je tomu u elektrolyzérů. [84] 

 

Rozdělení typů palivových článku můžeme stejně jako u elektrolyzérů rozdělit podle 

provozní teploty: [82] 

 

Nízkoteplotní 60-130 °C 

Středněteplotní 160-220 °C 

Vysokoteplotní 600-1050 °C 

 

Nebo podle typu použité technologie/elektrolytu: [82][84] 

 Palivové články s přímou reakcí metanolu 

 Polymerní membránové palivové články (PEMFC - polymer electrolyte membrane 

fuel cells) 

 Alkalické palivové články (AFC - alkaline fuel cells) 

 Palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC - phosphoric acid fuel cells) 

 Palivové články na principu roztavených uhličitanů (MCFC - molten carbonate fuel 

cells) 

 Palivové články s pevnými oxidy (SOFC - solid oxide fuel cells) 

 

Dále můžeme PČ podle využití dělit na: [83] 

 Stacionární 

 Mobilní 
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Bližší pohled na jednotlivé typy článků je popsán v tabulce níže: 

Tabulka 10 - Přehled technologií palivových článků [84] 

Typ PČ Způsob použití 
Provozní 
teplota 

Účinnost Výhody Omezení 

PEMFC 

Pro přenosné 
i stacionární 
použití, pro 
automobilový 
průmysl 

50 – 100 °C; 
obvykle  

80 °C 
35 - 60 % 

Kompaktní 
provedení, 
dlouhá 
životnost, rychlý 
náběh, pokročilý 
vývoj 

Drahý katalyzátor; 
potřebuje palivo 
vysoké chemické 
čistoty; složitá 
regulace teploty 
a množství vody. 

AFC 

Ve vesmíru, 
vojenství, 
u ponorek, 
v dopravě. 

90 – 100 °C 60 % 

Nízké náklady 
na díly a provoz; 
žádný 
kompresor; 
vysoká reakční 
rychlost katody. 

Jsou velké; citlivé 
na znečištění 
vodíku a kyslíku. 

MCFC 
Pro dosažení 
velkého výkonu. 

600 – 700 °C 45 - 50 % 

Vysoká 
účinnost, není 
vázán na jedno 
konkrétní 
palivo, 
kogenerace. 

Vysoká teplota 
způsobuje korozi; 
dlouhý náběh, 
krátká životnost. 

PAFC 
Pro dosažení 
středního až 
velkého výkonu. 

150 – 200 °C 40 % 

Dobře snáší 
přítomnost 
nečistot 
v palivu; 
kogenerace. 

Nízká účinnost, 
omezená 
životnost; drahý 
katalyzátor. 

SOFC 
Pro dosažení 
středního až 
velkého výkonu. 

700 –  
1000 °C 

60 % 

Bez velkých 
nároků na 
palivo; může 
používat zemní 
plyn, vysoká 
účinnost. 

Vysoká teplota 
způsobuje korozi; 
dlouhý náběh, 
krátká životnost. 

DMFC 

Pro přenosné, 
mobilní 
i stacionární 
použití. 

40 – 60 °C 20 % 

Kompaktní; běží 
na metanol; 
žádný 
kompresor. 

Uspořádání p.č. do 
souboru je složité; 
pomalá odezva; 
nízká účinnost. 
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4.4 Vodík v dopravě 

Jedním z odvětví, které se podle četných názorů odborníků dočká značné modernizace 

díky vodíku, je právě doprava. Ta v současnosti představuje zdroj až čtvrtiny celkových emisí 

v EU. Vzhledem k stále většímu tlaku na ICE vozidla (z anglického internal combustion engine 

– motor s vnitřním spalováním) z pohledu emisních regulací a jejich viditelnému útlumu na 

úkor elektromobilů a hybridů dávají vodíková vozidla stále větší smysl. Podle odhadů by 

konkurenceschopnosti s konvenčními vozidly dosáhly při ceně okolo 4 EUR/kg H2, což je čistě 

z finančního pohledu optimističtější varianta, než při srovnání s CNG a LPG vozidly. Vozidla 

na plyn obecně představují velkou výhodu převážně z pohledu času stráveném na čerpací 

stanici, který je srovnatelný s auty na naftu či benzín. Nevýhodou je stále cena samotného 

vozidla, která se pohybuje okolo ceny elektromobilu. Z tržního pohledu lze ale s trochou 

optimismu předvídat, že jejich cena bude v středně-dobém měřítku klesat s růstem počtu kusů 

na silnících. [35] 

 

Schéma funkčních komponent vozidla s palivovým článkem můžeme vidět na  

Obrázku 31. „Srdcem“ systému je samotný palivový článek, do kterého je pomocí elektrického 

kompresoru dopravován vzduch na katodu. Z druhé, anodové strany, je vodík přiváděn z 

tlakových nádrží o tlaku 700 bar přes sérii senzorů a hlavní injektor řízený kontrolní jednotkou, 

která zase slouží jako „mozek“ systému. Následným procesem, detailně popsaném v kapitole 

4.2, vzniká elektrický proud, který buď rovnou pohání elektromotor, nebo nabíjí baterii, která 

poté poskytuje dostatečně flexibilní výkonovou charakteristiku pro pohon elektromotoru. 

 

 

Obr. 31 - Schéma vodíkového vozidla [38] 

 

4.4.1 Plnicí stanice 

Pro to, aby se vodíková doprava stala atraktivní alternativou konvenčním vozidlům a 

elektromobilům, je potřeba zajistit dostatečně stabilní a rozšířenou infrastrukturu plnicích 

stanic. Pro upřesnění – v rámci vozidel na plynné pohonné hmoty se bavíme o tzv. plnicích 

stanicích, nikoli čerpacích, jak je tomu u kapalných pohonných paliv. Tento termín se využívá 
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z toho důvodu, že v systému není potřeba čerpadla. Plyn se jednoduše „plní“ z místa o vyšší 

tlakové úrovni (plničky) do nižší (nádrž automobilu). 

 

Firma Unipetrol aktuálně v České republice plánuje na svých čerpacích stanicích Benzina 

postupně vystavět několik plnících stanic na vodík. Prozatím se jedná o šedý vodík vzniklý při 

zpracování ropy v rafinériích Unipetrolu, nicméně již nyní se mluví o pilotních projektech 

s malou výrobou zeleného vodíku pomocí OZE a elektrolyzéru v bezprostřední blízkosti 

čerpací stanice. V současné době se nachází nemalá část větších fotovoltaických elektráren u 

dálnice, takové řešení se jeví jako jedno z těch ekonomicky zajímavějších. [33] 

 

Doposud fungovala v České republice pouze jediná neveřejná plnící stanice 

v Neratovicích, která slouží pro autobus tamní veřejné dopravy. Aktuálně se hovoří o výstavbě 

několika dalších vodíkových čerpacích stanic. V minulém roce začala výstavba prvních dvou 

z nich v Praze a v Litvínově. Obě patří pod skupinu Unipetrol a uvedení do provozu se očekává 

již v tomto roce. Následná instalace je plánována na čerpací stanici Benzina v Brně, Plzni a 

v Praze na D10 ve směru na Mladou Boleslav. Veškeré instalace má Unipetrol nasmlouvané se 

společností Bonett. Pro srovnání, celosvětově bylo ke konci roku 2019 v provozu celkem 432 

plnících stanic na vodík, z toho 87 v Německu. [33][34] 

 

4.4.2 Těžká doprava 

V prosinci roku 2020 byla pod záštitou skupiny FCHJU2 vydána rozsáhlá studie 

s názvem Fuel Cells Hydrogen Trucks – Heavy-Duty’s High Performance Green Solution 

zabývající se komerčním rozšířením vodíku v těžké dopravě, konkrétně u nákladních vozů. Ty 

zastupují více než čtvrtinu emisí v oblasti dopravy a okolo 6 % celkových produkovaných emisí 

v EU. To se nemusí zdát na první pohled tak dramatické jako jiné odvětví, nicméně mnoho 

zdrojů upozorňuje na to, že těžká doprava je technicky a finančně vzato jedním z nejúčelnějších 

prostředí pro aplikaci vodíkových technologií.  V následujících odstavcích jsou proto vytyčeny 

nejdůležitější výstupy a poznatky z tohoto veřejně dostupného dokumentu. [30] 

 

 Tato studie v prvé řadě upozorňuje na potenciál vodíkových nákladních vozidel 

zaujmout v roce 2030 nejméně 17% zastoupení na trhu nově zakoupených nákladních vozidel 

(anglicky heavy-duty trucks – HDT). Vzhledem k očekáváné zvýšené produkci vodíku 

s přihlédnutím na plánované projekty a cíle v rámci EU se pro účel tohoto výzkumu uvažovalo 

s tržní cenou pod 6 EUR/kg. Při této hodnotě je tato alternativní forma těžké dopravy zcela 

konkurenceschopná s konvenčními dieselovými vozidly z pohledu provozního výkonu, 

dosažitelného denního dojezdu, času stráveného čerpáním paliva, maximální kapacity nákladu, 

a především celkových nákladů na provoz. Nicméně před komerčním rozšířením stojí před 

touto technologií ještě spousta (podle studie konkrétně 22) nejen technologických překážek, 

které je naprosto nezbytné v blížících se letech vyřešit. Zdůrazňuje ale také, že s dodatečnou 

investicí okolo 470 milionů EUR do výzkumu a inovací můžeme poměrně rychle dosáhnout 

k jejich řešení. [30] 

 

 V krátkodobém měřítku se očekává, že vodíkové HDT budou stále až o 22 % 

nákladnější než dieselová vozidla. To je dáno především stále vysokou cenou PEM palivového 

článku se systémem nádrže (CAPEX) a extrémně čistého vodíku, který je pro tento proces 

potřeba (OPEX). Samotné konkurenceschopné nákladové politiky těchto vozidel bychom se 

podle dat měli dočkat od roku 2027. Nejvyššího potenciálu by měly dosahovat od roku 2030, 

kdy se počítá se zastoupení na trhu v rozmezí od 16-51 %, s ohledem na přihlédnutí buď ke 

konzervativnímu, optimálnímu, či optimistickému scénáři. [30] 
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 Úspěch a efektivní realizace takového vodíkového ekosystému v těžké dopravě bude 

nepochybně silně záviset na správném nastolení finančního a regulatorního prostředí. 

Implementace emisně řízené silniční daně je na některých místech dnes již částečně zavedená 

a neočekávaná akcelerace v rozšíření této povinnosti do dalších oblastí by mohla zásadně 

přispět k dřívějšímu nástupu vodíku. V tomto případě se nejspíš jedná o pravděpodobný scénář, 

jedná se totiž v principu o podobný případ, jakým je trh s povolenkami v posledních letech, kdy 

EU aktivně nejen podporuje “zelené” zdroje, ale naopak i vytváří silně nepříznivé prostředí pro 

konvenční “emission-heavy” zdroje.  

 

4.4.3 Osobní doprava 

Kromě zmíněné doby strávené na čerpací stanici je často opomíjenou ale nikoli 

zanedbatelnou výhodou nízká hmotnost vozidel na plyn oproti elektromobilům s těžkým 

bateriovým svazkem. Váha samotné nádrže je oproti baterii cca 2-5krát lehčí. Je třeba ale vzít 

v potaz, že vodíkové vozidlo by mělo, na rozdíl od ostatních vozidel na plyn, disponovat také 

bateriovým úložištěm určité velikosti (každopádně oproti elektromobilům několikanásobně 

menší). Ta je přítomna z důvodu, že samotný PEM palivový článek není schopný dostatečně 

rychle reagovat na změny ve výkonu. Veškerou práci poté provádí elektromotor, který si bere 

elektrickou energii z této baterie. V principu se tedy vodíková vozidla více podobají 

elektromobilům, než ostatním automobilům na plyn. [35] 

 

Podle prohlášení MPO z roku 2019 se v roce 2030 očekává na českých silnicích 60-90 

tisíc registrovaných vodíkových vozidel. To se může zdát jako poněkud ambiciózní představa, 

vezmeme-li v úvahu, že dnes u nás žádná nejsou. Rok 2021 bude pro evropskou osobní 

vodíkovou dopravu průlomový, jelikož se chystá zahájení prodeje dlouho očekávaného 

automobilu s palivovým článkem – Toyoty Mirai druhé generace. Tento model se dostal i na 

český trh a aktuálně se nabízí za cenu od 1,7 milionu korun. V Paříži plánují na tento rok nákup 

600 těchto vodíkových vozů, které budou využity v rámci městské taxislužby. Mimo Toyotu 

má v nabídce sériové vozy na vodík také Hyundai a Honda. Automobilka BMW nově oznámila 

přípravu prodeje omezeného množství vodíkové verze modelu X5. Pro masivní rozšíření bude 

nicméně zásadní nejen snížení ceny samotného vozu, ale také jeho provozu. V tuto chvíli je 

vzhledem k vysokým cenám vodíků stále nekonkurenceschopný, jak můžeme vidět v tabulce 

níže. [32][31][78] 
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Tabulka 11 - Přehled ceny paliv pro vozidla 

Technologie Cena [Kč/km] 

Vozidla na CNG 1,0 – 1,2 

Elektromobily 

Pomalé nabíjení z domácí sítě 0,84 

Pomalé nabíjení z veřejné sítě 1,24 

Rychlé nabíjení z veřejné sítě 2,10 

Benzínová vozidla 1,6 – 2,2 

Naftová vozidla 1,4 – 2,0 

Vodíková vozidla >2,5 

 

4.4.4 Ostatní doprava 

Doprava se samozřejmě nemyslí pouze ta silniční, a proto je vhodné adresovat i jiné 

podoblasti, ve kterých by mohlo dojít k využití. Jedním z nich je železniční doprava, kde se 

podle Vodíkové strategie ČR z roku 2021 hovoří převážně o využití v rámci lokálních 

neelektrifikovaných tratích a při manipulaci na nádraží. Zajímavým segmentem je logistika, 

kde by vodík mohl sloužit jako palivo pro vysokozdvižné vozíky a jiné manipulační zařízení. 

Některá skladová centra tuto technologii dokonce využívají již dnes. Širší využití v lodní a 

letecké dopravě v tuto chvíli naráží na několik limitů a výzkum je stále ve fázi testování. Pro 

lodní dopravu se do budoucna zdá být velmi atraktivní model kombinace palivového článku a 

solárních panelů instalovaných na lodi. Ekonomickou životaschopnost ve srovnání 

s technologickou zralostí v jednotlivých segmentech dopravy můžeme vidět na obrázku níže. 

[35] 

 

 

Obr. 32 - Porovnání využití vodíku v různých odvětvích dopravy [35] 
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4.5 Přeprava vodíku 

4.5.1 Potrubní přeprava 

Podle nejnovějších informací Evropská ambice pro zajištění dostatečné vodíkové 

infrastruktury počítá se zásadním podílem předělané (anglicky retrofittované) stávající 

plynárenské soustavy. Pokud bychom skutečně chtěli využít potrubí na zemní plyn, musíme 

počítat s obrovskými náklady na modernizaci většiny komponent. První zásadní problém 

vzniká vlivem fyzikálních vlastností molekuly vodíku, která je, jak jsme si již popsali, 

rozměrově nejmenší ze všech plynů. To klade extrémní požadavky na naprostou většinu 

těsnících prvků ať už u armatur, ventilů, výustí nebo i měřidel.  

 

4.5.1.1 Hydrogen Backbone 
 Pro potřebu výzkumu možnosti rozšíření vodíkové infrastruktury napříč Evropou vznikl 

v roce 2020 dokument European Hydrogen Backbone Report (dále jen EHBR). Na vypracování 

spolupracovalo několik plynárenských společností z celkem 10 zemí, včetně Net4Gas, která 

v České republice zastupuje roli PPS. Výsledky této rozsáhlé studie dávají do souvislosti 

technologické, politické a ekonomické náležitosti spojené s budováním páteřní infrastruktury 

vodíku, která je jednou z nutných podmínek jeho rozšíření. Informace v této podkapitole jsou 

převzaty z oficiálního dokumentu vydaného společností GuideHouse. [74] 

 

 Podle výzkumu bude z důvodu doposud nevytvořené dedikované potrubní 

infrastruktury hlavním tématem následujících 5 až 10 let vznik tzv. vodíkových údolí. 

Rozumíme tak menším či větším areálům, kde dochází k výrobě, transportu, i samotné spotřebě 

vodíku. Na začátku roku 2021 se stal Ústecký kraj prvním oficiálním vodíkovým údolím 

v České republice. Od druhé poloviny tohoto desetiletí počítá EHBR s prvním rozvojem 

dedikovaných vodíkových potrubí, které by mělo do roku 2030 čítat délku 6 800 km. Ty by 

měly sloužit primárně k propojení vodíkových údolí, a to především těch ve Španělsku, Francii, 

Nizozemsku, Belgii, Německu a na jihu Itálie. Tento trend by měl dále růst až do roku 2040, 

kdy se očekává s celkovou délkou vodíkových potrubí okolo 23 000 km. To by mělo vystačit 

pro očekávanou poptávku okolo 1 130 TWh energie z vodíku ročně. V této fázi se počítá i 

s rozšířením do české republiky, konkrétně retrofittingem stávajících plynovodů OPAL, 

STEGAL, GAZELLA a přepravních potrubí společnosti NET4GAS. Tento krok je dán 

především koncem dlouhodobých kontraktů dodávek ZP, které končí v letech 2034 a 2039. 

Detailní evropský plán pro rok 2040 můžeme vidět na obrázku níže. [74] 
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Obr. 33 - Plán Hydrogen Backbone pro rok 2040 [74] 

 

Ve své zprávě EHBR detailně rozebírá ekonomickou analýzu výstavby paralelní 

dedikované vodíkové infrastruktury v porovnání s retrofittingem stávajících potrubí na ZP. 

Podle ní vychází z nákladového hlediska optimální přepravní infrastruktura sestávat ze 75 % 

z přestavěných stávajících plynovodů a z 25 % z nových plynovodů. Podle informací od PPS 

je výstavba nového potrubí o 10-50 % nákladnější než retrofitting toho stávajícího. Tento scénář 

předpokládá se silným ústupem poptávky po zemním plynu do roku 2050, a to až o 50 % oproti 

roku 2020. [74] 

 

Celkové náklady této ambiciózní vize byly vyčísleny na 27-64 miliard EUR, což by mělo 

odpovídat ceně za přepravu vodíku v rozmezí 0,09-0,17 EUR/kg na každých 1 000 km. Zhruba 

60 % investičních nákladů je poté spojena s výstavbou kompresních a regulačních stranic a 

zbylých 40 % se očekává pro samotné práce na potrubních rozvodech. Z pohledu EHBR je 

v rámci retrofittingu nutno pouze minimálních úprav potrubních systémů pro zajištění 

správného fungování s vodíkem. Jako nutné uvádí zavedení čištění dusíkem pro odstranění 

nežádoucích částic, monitoringu potrubí pro včasnou identifikaci prasklin a výměnu starších 

typů armatur. Z pohledu regulačních stanic se uvažuje zvýšených požadavků na kompresi 

v potrubích vzhledem k nízké energetické hustotě vodíku oproti zemnímu plynu (zhruba 35 %). 

Pro zajištění dodávky dostatečného množství energie bude nejspíš muset dojít k navýšení tlaku 

v infrastruktuře. To vytváří dodatečné vícenáklady celé přestavby. [74] 
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4.5.1.2 Membránová separace 
 Vzhledem k extrémně vysokým investičním nákladům na přestavbu stávajících 

plynovodů na čistý vodík přichází v úvahu i velmi zajímavé řešení spočívající v membránové 

separaci. V principu by potrubím stále proudila směs vodíku a ZP, a to v takovém poměru, který 

zajišťuje dostatečnou bezpečnost dodávky plynu bez neúměrných finančních nároků na 

retrofitting. ZP by v tomto případě sloužil pouze jako transportní médium a v tomto smyslu by 

se před odloučil za pomocí membránové separace až před samotným spotřebičem, do kterého 

by proudil pouze čistý odloučený vodík. [35] 

 

Jedná se stále o poměrně nový a nepříliš otestovaný proces. Využití stávající plynové 

infrastruktury je nicméně obrovskou výhodou a umožňuje razantní snížení nákladů na přepravu 

H2 a tím snížení i jeho koncové ceny pro spotřebitele. Samotný membránový odlučovač je 

relativně levné zařízení, které má potenciál ve škálovatelnosti. Bohužel i zde narážíme na 

nedokonalost, jakou je například neúplná separace plynů. Zároveň je tato technologie také těžko 

využitelná na úsecích, které jsou větvené. V tomto případě mluvíme o problému spojeném 

s nerovnoměrným rozdělením vodíku v jednotlivých větvích. To by mohlo způsobit, že 

k některým spotřebitelům by se dostalo nedostatečné množství vodíku. Riziko nedostatku 

dodané energie je obecně patrné už z celé myšlenky takového systému. Pokud by bylo například 

pouze 20 % objemu potrubí „rezervováno“ pro vodík, tedy v tomto případě jediné médium 

nesoucí energii pro koncovou spotřebu, razantním způsobem bychom takto snížili akumulační 

a přepravní schopnosti takového potrubí. [35] 

 

4.5.2 Tlakové nádoby 

 Vodík nejčastěji přepravujeme v tlakových nádobách, a to jak ve formě plynu, tak i 

v kapalném skupenství, jako je tomu například u CNG, respektive LNG. Vzhledem 

k fyzikálním a chemickým vlastnostem zmíněných v kapitole 4.1 a kapitole 4.6 se ovšem jedná 

o velmi nákladný proces.  

 

Tlakové láhve přepravující vodík, které lze rozeznat podle červené „čepičky“, jsou 

nejčastěji vyrobeny z legované chrom-molybdenové oceli a mají hmotnost okolo 61 kg, vodní 

objem 50 l a plněny jsou za tlaku 200 bar. Za těchto podmínek pojmou okolo 8,9 Nm3 vodíku, 

což odpovídá zhruba 0,75 kg. To dělá poměr hmotnosti láhve k hmotnosti plynu okolo 80:1. 

Při větším odběru vodíku se tyto láhve řadí do svazků po 12 kusech, což odpovídá zhruba 107 

Nm3 vodíku.[66][67] 

 

Pro přepravu ještě větších objemů využíváme vysokokapacitní tlakové zásobníky za 

pomocí tzv. bateriových vozů. Ty převáží buď výše zmíněné svazky standardních 50l lahví, 

nebo 9 kusů dlouhých ležatých tlakových nádob. Vodní objem přepravovaných nádrží je v obou 

případech okolo 20 Nm3. Při tlaku 200 bar to představuje přes 4000 Nm3 vodíku. [66] 

 

Výše zmíněné metody jsou nicméně nákladově velmi neefektivní. Vhodnější, i když stále 

extrémně nákladnou variantou, se jeví přeprava zkapalněného vodíku (označujeme LH2). 

Vzhledem k extrémně nízké kondenzační teplotě -252,7 °C je tento proces energeticky náročný 

a klade obrovské požadavky na tepelnou izolaci nádrže. Z pohledu transportu energie 

zkapalněním dosáhneme až desetinásobné efektivity (energetické hustoty nákladu) oproti 

standardním nádržím na plynný vodík o přetlaku 200 bar. Jedna takováto cisterna je schopna 

přepravit až 47 000 Nm3 vodíku. Pro přepravu největšího množství se využívá lodních tankerů 

na zkapalněný vodík. Cena za kompresi vodíku se pohybuje okolo 0,9-1,75 EUR/kg a následná 

přeprava bateriovými vozy se pohybuje v rozmezí 0,5-0,6 EUR/kg za každých 100 kilometrů. 
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Z nejnovější studie vychází, že do budoucna by průmyslová velkokapacitní zkapalňovací 

jednotka mohla vodík zkapalňovat za 0,54 EUR/kg, nicméně cena za samotný transport se 

uvažuje vyšší. I přesto je ovšem zřejmé, že v případě dopravy mimo potrubní systémy leží větší 

příležitost právě v LH2. [66][68][69] 

4.6 Bezpečnost vodíkových aplikací 

4.6.1 Hoření vodíku 

 Za standardní teploty a tlaku se vodík jedná o netoxický, bezbarvý plyn bez chuti a 

zápachu, který je ve zmiňované dvouatomové formě velmi vznětlivý, a to při neobvykle široké 

škále koncentrace se vzduchem (4-75 %, výbušný při koncentraci 19-59 %). Pro srovnání 

metan, který je hlavní složkou zemního plynu, je vznětlivý při koncentracích 5-15 %. Nicméně 

v praxi tato skutečnost nepředstavuje zdaleka takové nebezpečí, jak se může zprvu zdát. 

Vzhledem k nízké hmotnosti vodíkových molekul se tento plyn velmi rychle rozptýlí ve 

vzduchu a ze zkušeností v praxi je ve většině případech využití vodíku dokonce bezpečnější 

než ZP, což potvrzuje velké množství studií nejen automobilových společností.  

 

Znepokojivou zajímavostí vodíku je ovšem jeho plamen, který je bledě modrý, a za 

denního světa téměř neviditelný. I větší požár v rámci úniku plynu je proto nadmíru těžké 

lokalizovat bez použití termo-kamerových systémů. Další znepokojivou skutečností je velmi 

malý přenos tepla sáláním oproti například spalování zemního plynu. To mimo jiné znamená, 

že si člověk nemusí plamene všimnout až do chvíle, kdy se ocitne v jeho bezprostřední blízkosti. 

Na druhou stranu tato vlastnost minimalizuje vznik sekundárních požárů, jelikož je plamen i 

vzniklé teplo koncentrované na menším prostoru.  

 

V případě havarijní poruchy, při které dojde k extrémně rychlé expanzi, může dojít u 

vodíku k samovznícení vlivem Joule-Thomasova jevu. Ten udává, že vzhledem k nízké 

inverzní teplotě za atmosférického tlaku (okolo neboli -228 °C) dochází u vodíku, neonu a hélia 

při expanzi k zahřátí. U žádného jiného plynu toto chování není popsané, jelikož jejich inverzní 

teploty jsou vyšší (u dusíku a kyslíku 348 °C, respektive 491 °C). Teoretické zvýšení teploty 

při expanzi vodíku při tlaku 14 MPA je pouze 6 °C, při uskladnění ve vysokotlakových nádržích 

při 100 MPa je nárůst stále „pouze“ 53 °C, což i tak nestačí pro samovznícení. Muselo by tedy 

dojít k dodání dodatečného tepla z externího jevu, jelikož teplota samovznícení vodíku je okolo 

540 °C (za atmosférického tlaku). Proti vodíku můžeme vznést také argument velmi nízké 

zápalné energie. Již malý elektrostatický náboj okolo 0,02 J může zapříčinit vznícení směsi. 

[3][4][6] 

 

Tragickou událostí, která navždy otevřela otázku bezpečnosti vodíku, byla havárie 

vzducholodi Hindenburg, při které v roce 1937 zemřelo 36 lidí. Při vyšetřování se nicméně 

zjistilo, že vzhledem k pronikavě oranžové barvě plamene se jednalo o požár především 

hořlavého povlaku textilie samotné vzducholodi a diesel paliva, které bylo na palubě. I přesto, 

že se ve vzducholodi nacházelo téměř 200 000 Nm3 vodíku, naprostá většina se rozptýlila do 

atmosféry a nepřispívala tak k šíření plamene, který byl lokalizován výhradně v zadní části 

vzducholodi. I to umožnilo přežití zbytku posádky, který čítal 62 osob. Tato tragická událost 

historie nicméně navždy ukončila éru vodíkových vzducholodí. [63] 

4.6.2 Bezpečnost skladování vodíku 

Zvýšené nároky jsou kladeny také na systémy uskladňující vodík. Vzhledem k malé 

velikosti jeho molekuly a nízké viskozitě takového plynu jsou požadavky na těsnění spojů 

výrazně vyšší, než je tomu u ZP. V případě nahrazení zemního plynu by také muselo dojít k 

procesu odorizace, který se v současnosti provádí příměsemi thiolů a sulfidů (nejčastěji 
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etanthiol a sulfan). Problém sirnatých paliv je, že při spalování vznikají vlivem síry dodatečné 

emise SO2 a bylo by tedy dobré více využívat bezsirnatých alternativ. Nicméně tyto chemikálie 

jsou historicky dlouhodobě používány po celém světě a z pohledu bezpečnosti je důležité, že 

máme zápach sulfanu neodmyslitelně spojený právě s únikem plynu a dokážeme tak závadu 

rychle identifikovat. 

 

Z pohledu vlivu vodíku na samotný materiál plynárenské infrastruktury je důležité 

adresovat problém tzv. vodíkové křehkosti a vodíkové koroze. Ke křehnutí dochází vlivem 

difundování atomového vodíku do materiálu za nízkých teplot (-50–100 °C), kdy i velmi malé 

množství vodíku proniklé do povrchové vrstvy může způsobit vznik mikrotrhlin. Ta se začne 

tvořit vlivem rekombinace atomů a vzniku vodíkové molekuly H2, čímž dojde k lokálnímu 

zvýšení vnitřního pnutí v řádu 10 000 MPa. Mezi velmi náchylné materiály patří konstrukční 

materiály o vysokých pevnostních parametrech, převážně pak vysokoteplotní oceli, oceli 

s obsahem manganu, hliníkové slitiny, slitiny titanu a hořčíkové slitiny. K eliminaci vlivu 

vodíku na strukturu je potřeba především dodržet vhodné teplotní úpravy pro snížení 

zbytkového napětí v materiálu. Míra a rychlost destrukce je dána také především vlivem tlaku 

a teploty. Na obrázku níže můžeme vidět chemické pochody vodíku na rozhraní prostředí a 

povrchu materiálu. [64][65] 

 

 

Obr. 34 - Vodíkové křehnutí materiálu [64] 

 

Vysoká teplota vyváří kromě zvýšené náchylnosti ke křehnutí i ideální prostředí pro 

tvorbu vodíkové koroze. V tomto procesu jde o reakci vodíku s karbidy železa či uhlíkem při 

oduhličení, přičemž vzniká metan. Vzhledem k velikosti molekuly, metan není schopen difuze 

do materiálu, hromadí se tedy především na náchylných místech struktury, jakými jsou hranice 

zrn, kolem vměstků a v dutinách. Tím vzniká nadbytečné pnutí v materiálu, které dává za vznik 

prvotním trhlinám. Tyto vlivy jsou aktuálně zkoumány především u působení na přepravní 

vysokotlakou infrastrukturu, kde dochází k tlakům až 10 MPa a vzhledem k vysokým 

rychlostem proudícího plynu je potrubí i poměrně silně dynamicky namáháno, což zapříčiňuje 

rychlejší šíření trhlin. Probíhající chemické reakce jsou popsány v rovnicích níže. [64][65] 

 

Reakce s karbidy železa:     𝐹𝑒3𝐶 + 2𝐻2  → 3𝐹𝑒 + 𝐶𝐻4 ( 16 ) 

 

𝑅𝑒𝑎𝑘𝑐𝑒 𝑠 𝑢ℎ𝑙í𝑘𝑒𝑚:      𝐶 + 2𝐻2  →  𝐶𝐻4   ( 17 ) 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Tomáš Galík  

Posouzení dopadů využívání zemního plynu obohaceného vodíkem 

 

66 

 

5 Vliv vodíku na spalování zemního plynu 

5.1 Změna vlastností zemního plynu s příměsí vodíku 

Pro výpočet vlivu změny množství vodíku ve směsi použijeme pro naše potřeby konkrétní 

hodnoty naměřené na uzlovém bodě Rozvadov 1 za nominálních podmínek měření  

t1/t2 = 15 °C a p0/p2 = 101, 325 kPa. Informace o detailním složení směsi poskytla firma EG.D, 

a.s., nicméně jelikož se jedná o citlivé údaje, byly tyto hodnoty pozměněny tak, aby nešlo o 

konkrétní koncentrace, ale aby se dané parametry pouze blížily reálné praxi. Úprava byla 

provedena v takové míře, aby nepřesahovala maximální odchylku mezi měsíčními hodnotami 

jednotlivých koncentrací složek v roce 2020. Jako jediné zdroje pro výpočty v této kapitole 

byly využity skripta a normy označené v seznamu zdrojů pod čísly [85][86][87]. 

 

Tabulka 12 - Molární množství složek ve směsi 

Název složky ve směsi 
Molární zlomek ve směsi 

[mol] 
Molární procento ve směsi [mol%] 

methan 0,96311 96,311 

ethan 0,02917 2,917 

propan 0,00043 0,043 

iso-butan 0,00038 0,038 

n-butan 0,00008 0,008 

iso-pentan 0,00004 0,004 

n-pentan 0,00003 0,003 

CO2 0,00406 0,406 

Dusík 0,0027 0,27 

Vodík 0 0 

 

 

Pro potřebu zjištění vlivu množství vodíku na vlastnosti samotné směsi budeme v této 

práci pracovat s tzv. Wobbeho číslem, hustotou, relativní hustotou (dále jen „hutnota“), a 

spalným teplem. V následujících kapitolách budeme zkoumat změnu těchto vlastností pomocí 

výpočtu na základě empirických vztahů z evropské normy ISO 6976. Česká verze této normy 

se využívá pro potřeby výpočtů v rámci naší plynárenské soustavy. V práci budeme také 

záměrně využívat značení veličin, které odpovídá této normě. 

 

5.1.1 Molární zlomek 

Množství dané látky ve směsi můžeme vyjádřit několika způsoby, přičemž pro naše 

potřeby využijeme molárního zlomku, respektive molárního procenta látky, která figurují právě 

v normě ISO 6976. Molární zlomek nám udává podíl látkového množství složky ku celkovému 

látkovému množství směsi. Součet molárních zlomků všech složek tedy dává výsledek jedna, 

respektive sto procent. V rámci této práce budeme zkoumat celkem 5 stupňů příměsi: 5, 10, 15, 

20 a 25 (% mol. H2). Po konzultaci s odborníky z ČPS je již nyní předpoklad, že milníkem 

technické způsobilosti plynárenské soustavy bude koncentrace okolo 20 mol%. Další 

navyšování množství vodíku povede k neúměrnému zvýšení nákladovosti a retrofitting v tomto 

případě ztrácí ekonomický i technologický smysl. Tomu nasvědčuje i začínající výzkum pod 
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taktovkou grémia ČPS, který zkoumá vliv příměsí vodíku na jednotlivé komponenty soustavy, 

a který ve svém zadání zpravidla nepočítá s výzkumem při koncentracích nad výše zmíněnou 

hranici.  

 

Podíl jednotlivých složek ve směsi s vodíkem vypočteme na základě následujícího 

vztahu: 

 

(𝑥𝑖)𝑍𝑃+𝐻2 = (𝑥𝑖)𝑍𝑃 × (1 −
(𝑥𝐻2)𝑍𝑃+𝐻2

100
) ;    [−]  ( 18 ) 

 

Kde platí: 

(𝑥𝑖)𝑍𝑃+𝐻2 …….Molární zlomek dané látky ve směsi ZP a H2 za daných parametrů (% mol) 

(𝑥𝑖)𝑍𝑃 ………...Molární zlomek dané látky v ZP za daných parametrů (% mol) 

(𝑥𝐻2)𝑍𝑃+𝐻2……Molární zlomek H2 ve směsi ZP a H2 za daných parametrů (% mol) 

 

 

5.1.2 Kompresní faktor 

Odchylku volumetrického chování reálného plynu od plynu ideálního udáváme za 

pomocí tzv. kompresního faktoru. Tato korekce není zanedbatelná a je potřeba pro výpočet 

hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla. Rovnice vyjadřující kompresní faktor Z za 

referenčních podmínek měření je popsaná vztahem níže. 

 

𝑍(𝑡2, 𝑝2) = 1 − 
𝑝2

𝑝0
  × [∑ 𝑥𝑖  ×  𝑠𝑖 (𝑡2, 𝑝0)]2 ;    [−]  ( 19 ) 

Kde platí: 

𝑍…………………..Kompresní faktor 

𝑥𝑖………………….Molární zlomek složky i 

𝑠𝑖………………….sumační faktor složky i 

 

Sumační faktor získáme z hodnot uvedených pro dané složky za referenční teploty  

(15/15 °C) z normy ISO 6976 a je uveden v Tabulce 13. 

 

Tabulka 13 - Spalné teplo a sumační faktor složek ve směsi 

Název plynné 
složky ve směsi 

Chemický 
vzorec 

Spalné teplo ideálního 
plynu při teplotě 15 °C 

[kJ.mol-1] 
Sumační faktor si při teplotě 15 °C [-] 

metan CH4 891,51 0,04452 

etan C2H6 1562,14 0,0919 

propan C3H8 2221,1 0,1344 

iso-butan C4H10 2870,58 0,1722 

n-butan C4H10 2879,76 0,184 

iso-pentan C5H12 3517,44 0,2251 

n-pentan C5H12 35380,6 0,2361 

oxid uhličitý CO2 - 0,0752 

Dusík N2 - 0,017 

Vodík H2 286,15 -0,01 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Tomáš Galík  

Posouzení dopadů využívání zemního plynu obohaceného vodíkem 

 

68 

 

5.1.3 Wobbeho číslo 

Již od roku 1926 využíváme tzv. Wobbeho číslo pro vyjádření zaměnitelnosti plynů. 

Plyny považujeme za zaměnitelné právě tehdy, pokud se jejich Wobbeho čísla za stanovených 

referenčních podmínek rovnají, či nepatrně odchylují. Vyjadřujeme ho jako poměr spalného 

tepla na objemovém základě k druhé odmocnině relativní hustoty. Tento pojem se často 

zaměňuje za tzv. Horní Wobbeho číslo. V případě Dolního Wobbeho čísla se jedná o ten samý 

výpočet, s výjimkou náhrady spalného tepla ve výpočtu za výhřevnost. V plynárenství je 

obecně spalné teplo více využíváno, proto se výhřevností ani dolním Wobbeho číslem v této 

práci nebudeme zabývat.  

 

𝑊𝐺(𝑡1; 𝑡2, 𝑝2) =  
(𝐻𝑣)𝐺

√𝐺(𝑡2,𝑝2)
 ;    [𝑀𝐽. 𝑚−3]  ( 20 ) 

 

Kde platí: 

𝑊𝐺……………….(horní) Wobbeho číslo 

(𝐻𝑣)𝐺……………Spalné teplo na objemovém základě ve stavu reálného plynu 

𝐺…………………Relativní hustota reálného plynu 

 

5.1.4 Spalné teplo 

Tuto veličinu definujeme jako množství tepla uvolněného při dokonalém spálení 

stanoveného množství plynu za konstantního tlaku a podmínky, že výsledné produkty mají 

stejnou teplotu jako reaktanty. Veškeré produkty zůstávají v plynném skupenství, s výjimkou 

vody, u které dojde k fázové přeměně na kapalinu (kondenzaci).  

 

Pro spalné teplo na molárním základě platí: 

 

(𝐻𝑐)𝐺(𝑡1) =  (𝐻𝑐)𝐺
𝑜 (𝑡1) =  ∑ 𝑥𝑖  ×  [(𝐻𝑐)𝐺

𝑜 ]𝑖 (𝑡1)  ;    [𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1]  ( 21 ) 

 

Pro spalné teplo na objemovém základě reálného plynu platí: 

 

(𝐻𝑣)𝐺(𝑡1, 𝑡2, 𝑝2) =  
(𝐻𝑐)𝐺

𝑜 (𝑡1)

𝑉
  ;   [𝑀𝐽. 𝑚−3]  ( 22 ) 

 

Přičemž platí, že molární objem reálného plynu V, vypočítáme podle vztahu: 

 

𝑉 = 𝑍(𝑡2, 𝑝2)  × 𝑅 ×  
𝑇2

𝑝2
  ;   [𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1]  ( 23 ) 

Kde platí: 

[(𝐻𝑐)𝐺
𝑜 ]𝑖……..Spalné teplo na molárním základě složky i ve stavu ideálního plynu 

(𝐻𝑐)𝐺
𝑜 …….….Spalné teplo na molárním základě plynné směsi ZP+H2 ve stavu ideálního plynu 

(𝐻𝑐)𝐺………..Spalné teplo na molárním základě plynné směsi ZP+H2 ve stavu reálného plynu 

𝑉…………….Molární objem reálného plynu směsi 

 

Z normy byla převzata hodnota plynové konstanty 𝑅 = 8,3144621 J.mol-1.K-1. Hodnoty 

spalného tepla jednotlivých složek byly převzaty z normy ISO 6979 a jsou vyznačeny 

v Tabulce 13. 
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5.1.5 Výhřevnost 

Výhřevností rozumíme množství tepla uvolněného za stejných podmínek jako u definice 

spalného tepla, s tou výjimkou, že všechny reaktanty zůstávají v plynném skupenství. Tato 

veličina se oproti spalnému teplu v plynárenství příliš nepoužívá, a ani pro potřebu dalších 

výpočtů není zásadní. I přesto je zde uvedena z informativních důvodů. 

 

Pro výhřevnost reálného plynu na objemovém základě platí: 

 

(𝐻𝑣)𝑁(𝑡1; 𝑡2; 𝑝2) =  
(𝐻𝑐)𝑁

𝑜 (𝑡1)

𝑉
 ; [𝑀𝐽. 𝑚−3]  ( 24 ) 

 

Přičemž platí, že výpočet výhřevnosti na molárním základě ideálního plynu vychází ze 

vztahu: 

 

(𝐻𝑐)𝑁
𝑜 (𝑡1) = (𝐻𝑐)𝐺

𝑜 (𝑡1) −  ∑ 𝑥𝑖 ×  
𝑏𝑖

2
 × 𝐿𝑜(𝑡𝑖) ; [𝑀𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1] ( 25 ) 

 

Kde platí: 

(𝐻𝑣)𝑁………….…Výhřevnost na objemovém základě reálného plynu 

(𝐻𝑐)𝑁
𝑜 …………….Výhřevnost na molárním základě ideálního plynu 

𝑏𝑖…………………Počet vodíkových atomů přítomných v každé molekule složky i 

𝐿𝑜…………………Standardní výparná entalpie vody při 𝑡1 

 

Standardní výparnou entalpii jsme určili za pomocí normovaných hodnot na 

 𝐿𝑜 = 44,431 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1. 

 

5.1.6 Hustota 

Hustotou rozumíme podíl hmotnosti vzorku plynu a jeho objemu za stanoveného tlaku a 

teploty. 

 

𝜌(𝑡2, 𝑝2) =  
𝜌𝑜(𝑡2,𝑝2)

𝑍(𝑡2,𝑝2) 
  ;   [𝑘𝑔. 𝑚−3]  ( 26 ) 

 

Přičemž platí, že: 

 

𝜌𝑜 =  
𝑀

𝑉𝑜
 ;   [𝑘𝑔. 𝑚−3]    ( 27 ) 

A dále: 

𝑉𝑜 = 𝑅 × 
𝑡1

𝑝1
 ;   [𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1]   ( 28 ) 

Kde platí: 

ρ……………….….Hustota reálného plynu 

M……………….…Molární hmotnost směsi 

𝑡1………………….Teplota při měření 

𝑝1………………….Tlak při měření 

𝑅…………………..Plynová konstanta 
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Pro výpočet bylo využito hodnoty  𝑡1= 15 °C a 𝑝1= 101,325 kPa (standardní referenční 

hodnoty ISO). Z normy byla převzata hodnota plynové konstanty 𝑅 = 8,3144621 J.mol-1.K-1. 

 

5.1.7 Relativní hustota 

Relativní hustota definuje podíl hustoty plynu a hustoty suchého vzduchu referenčního 

složení za stanoveného tlaku a teploty (𝑡2, 𝑝2).  

 

𝐺(𝑡2, 𝑝2) =  
𝐺𝑜×𝑍𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ(𝑡2,𝑝2) 

𝑍(𝑡2,𝑝2) 
  ; [-]  ( 29 ) 

 

 

𝐺𝑜 =  
𝑀

𝑀𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ
 ; [-]   ( 30 ) 

 

Přičemž platí, že: 

 

𝑀 =  ∑ 𝑥𝑖  ×  𝑀𝑖 ; [kg.mol-1]  ( 31 ) 

 

Kde platí: 

𝑀𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ………….Molární hmotnost suchého vzduchu o referenčním složení 

𝑀𝑖………………..Molární hmotnost složky i 

𝐺𝑜………………..Relativní hustota směsi ve stavu ideálního plynu 

 

Pro výpočet daných vztahů se dle ISO 6976 využívá referenční hodnoty 

𝑀𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ  = 28,96546 ± 0,0017 kg kmol−1. Detailním složení této veličiny se zabývá norma  

ISO/TR 29922. Dále je převzata hodnota pro kompresní faktor referenčního vzduchu za daných 

podmínek 𝑍𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 0,999595. 

 

Výsledné hodnoty výše zmíněných vztahů můžeme vidět souhrnně v Tabulce 14. 

Výpočty byly provedeny za pomocí programu excel a GasVLe.  
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Tabulka 14 - Výsledné hodnoty vlastností směsi 

Veličina Značka Jednotka Hodnoty 
Rozdíl 

[%] 

Teplota t °C 15 - 

  

Tlak p kPa 101,325 - 

  

Molární 
procento H2 

XH2 [mol%] 0 5 10 15 20 25 - 

  

Molární 
hmotnost 

M [g.mol-1] 16,633 15,902 15,171 14,440 13,709 12,979 - 1,97 

  

Kompresní 
faktor 

Z [-] 0,9979 0,9981 0,9984 0,9986 0,9988 0,9990 0,11 

  

Hustota ρ [kg/m3] 0,7049 0,6738 0,6427 0,6116 0,5805 0,5495 -22,06 

  

Relativní 
hustota 

G [-] 0,5752 0,5498 0,5244 0,4990 0,4737 0,4484 - 22,06 

  

Molární 
objem 

V [m3/mol] 42,3846 42,3746 42,3650 42,3558 42,3471 42,3388 0,11 

  

Dyn. 
viskozita 

𝜂 [Pa.s] 10,8411 10,8423 10,8272 10,7928 10,7362 10,6547 -1,72 

  

Kin. viskozita ν [µm2/s] 15,3779 16,0903 16,8457 17,6459 18,4930 19,3898 26,09 

  

Spalné teplo  
(obj. z.) 

HvG [MJ/m3] 38,4288 37,1044 35,7813 34,4593 33,1384 31,8186 -17,20 

  

Výhřevnost 
(obj. z.) 

HvN [MJ/m3] 34,6284 33,4008 32,1743 30,9490 29,7246 28,5012 -17,69 

  

Wobbeho 
číslo 

W [MJ/m3] 50,6688 50,0405 49,4105 48,7796 48,1489 47,5196 -6,22 

 

Výše uvedenými výpočty jsme došli k závěru, že při maximálním uvažovaném množství 

vodíku ve směsi klesne hodnota Wobbeho čísla o 6,22 %. Pro potřeby zjištění zaměnitelnosti 

jsou uvedeny tři skupiny plynů na základě hodnot Wobbeho čísla 

1. Skupina – W = 22,6-29,8 MJ/m3 

2. Skupina – W = 39,1-55,0 MJ/m3 

3. Skupina – W = 73,4-87,6 MJ/m3 

Pro 0 mol% vodíku a pro 25 mol% vodíku ve směsi nám vyšly hodnoty W = 50,67, 

respektive W = 47,52. V obou případech spadají do hodnot stejné skupiny, a tedy můžeme 

směsi označit za zaměnitelné. 
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5.2 Stechiometrie spalování zemního plynu s příměsí vodíku 

Stechiometrické výpočty jsou jednou ze zásadních výpočtů pro určení vlastností 

spalovacího procesu. Na základě chemických rovnic hoření jednotlivých složek plynné směsi 

jsme schopni určit teoretické množství spalovacího vzduchu, respektive kyslíku, potřebného 

pro dokonalé spálení dané směsi. Stejným způsobem jsme také schopni vypočítat detailní 

složení produktů (spalin) těchto reakcí. Je potřeba zmínit, že stechiometrické spalování 

(značené α = 1) se v praxi nevyužívá a téměř vždy spalování probíhá za přebytku vzduchu (pro 

zemní plyn v rozmezí 1,05 < α < 1,15) pro minimalizaci nedokonalého spalování. To se 

vyznačuje přebytky molekul CO a H2 ve spalinách.  

 

Jako jediné zdroje pro výpočty v této kapitole byly využity skripta a normy označené 

v seznamu zdrojů pod čísly [86][87][88]. 

 

Rovnice hoření metanu můžeme z chemického hlediska napsat následovně:  

 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 =  𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂  ( 32 ) 

 

Vyčíslení před danými členy poté určuje molární zastoupení dané látky. Rovnici tedy 

můžeme „přečíst“ ku příkladu takto: 

 

„K dokonalému spálení 1 molu metanu budeme potřebovat 2 moly kyslíku, čímž vznikne 

1 mol oxidu uhličitého a 2 moly vodní páry.“ 

 

V případě Z ≈ 1 můžeme uvažovat stav ideálního plynu, kdy zanedbáme vzájemně 

odlišné chování reálných plynů. V tomto případě můžeme molární zastoupení nahradit 

objemovým (1 mol = 1 m3). 

 

Chemické reakce zbývajících reaktantů vyskytujících se v zemním plynu můžeme vidět 

níže:  

 

𝐻2 + 0,5𝑂2 =  𝐻2𝑂    ( 33 ) 

 

𝐶𝑂 + 0,5𝑂2 =  𝐶𝑂2    ( 34 ) 

 

𝐶2𝐻6 + 3,5𝑂2 =  2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂  ( 35 ) 

 

𝐶2𝐻4 + 3𝑂2 =  2𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂  ( 36 ) 

 

𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 =  3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂  ( 37 ) 

 

𝐶3𝐻6 + 4,5𝑂2 =  3𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂  ( 38 ) 
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𝐶4𝐻10 + 6,5𝑂2 =  4𝐶𝑂2 + 5𝐻2𝑂  ( 39 ) 

 

𝐶4𝐻8 + 6𝑂2 =  4𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂  ( 40 ) 

 

5.2.1 Stechiometrický objem spalovacího vzduchu 

Tato veličina nám udává teoretický objem vzduchu, který je potřebný pro úplné a 

dokonalé spálení jednoho m3 směsi za daných podmínek (15 °C; 101 325 Pa). V následujících 

výpočtem budeme využívat objemových zlomků. Přepočet molárního zlomku na molární objem 

je v zásadě závislý na kompresním faktoru Z. Nicméně v případě, že se jeho hodnota velmi blíží 

0 (v našem případě je v intervalu 0,998 < Z < 1), můžeme uvažovat stav ideálního plynu, tedy 

stav, kdy platí: 

 

𝜑𝑖 =  𝑥𝑖 ( 41 ) 

 

Nejdříve musíme vypočítat minimální objem kyslíku z následujícího vztahu: 

 

𝑉𝑂2 𝑚𝑖𝑛 = 0,5 ×  𝑥𝐻2 + ∑(𝑚 +
𝑛

4
)  × 𝐶𝑚𝐻𝑛 ( 42 ) 

 

Kde platí, že: 

𝑉𝑂2 𝑚𝑖𝑛………………Minimální objem kyslíku potřebného pro dokonalé spálení směsi ZP+H2 

𝑚………………….…Počet atomů uhlíku v molekule CmHn 

𝑛…………………..…Počet atomů vodíku v molekule CmHn 

 

Následně můžeme z množství kyslíku ve vzduchu zjistit minimální objem suchého 

vzduchu 

𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 =  
𝑉𝑂2 𝑚𝑖𝑛

0,21
  ( 43 ) 

 

Výpočet minimálního množství vlhkého vzduchu vychází ze vztahu 

 

𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 = 𝑓 ×  𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 
 

Přičemž součinitel f je závislý na konkrétních parametrech vzduchu (teplota, tlak, 

relativní vlhkost) a vychází ze vztahu 

 

𝑓 = 1 +
𝜑

100
 ×  

𝑝′′

𝑝𝑛− 
𝜑

 100
 × 𝑝′′

  ( 44 ) 

 

Kde platí, že: 

𝑓……………………..Součinitel vlhkosti vzduchu 

𝜑……………………..Relativní vlhkost vzduchu 

𝑝′′……………………Parciální tlak vzduchu na mezi sytosti při dané teplotě vzduchu 

𝑝𝑛……………………Absolutní tlak vlhkého vzduchu 
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Hodnoty parciálního tlaku si vyhledáme v tabulkách vlhkého vzduchu. Pro 15 °C platí 

𝑝′′ = 1705 𝑃𝑎. Relativní vlhkost se v rámci konstrukčních výpočtů běžně určuje jako  

𝜑 = 70 %. Pro všechny směsi bude tedy výpočet vypadat následovně: 

 

𝑓 = 1 +
70

100
 ×  

1705

101325− 
70

 100
 × 1705

= 1,012   ( 45 ) 

 

Nakonec dokážeme zjistit množství vodní páry ve vzduchu 

 

𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝐻2𝑂 =  𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 −  𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛  ( 46 ) 

 

5.2.2 Stechiometrický výpočet objemu spalin 

Pro výpočet stechiometrického objemu spalin směsi ZP+H2 při minimálním množství 

vzduchu využijeme následující vztahy: 

 

𝑉𝑆𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 =  𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2 +  𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2  ( 47 ) 

 

𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 =  𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2 +  𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2 + 𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐻2𝑂  ( 48 ) 

 

Přičemž pro výpočet množství jednotlivých složek vypočteme následovně 

 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2 = 𝑥𝐶𝑂2 +  0,994 × (∑ 𝑚 × 𝑥𝐶𝑚𝐻𝑛) + 0,0003 × 𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛  ( 49 ) 

 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2 =  𝑥𝑁2 + 0,7805 × 𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛   ( 50 ) 

 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐻2𝑂 =  𝑥𝐻2𝑂 + 𝑥𝐻2 +× (∑
𝑛

2
× 𝑥𝐶𝑚𝐻𝑛) + 𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝐻2𝑂  ( 51 ) 

 

Kde platí: 

𝑉𝑆𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛………………….Stechiometrický objem suchých spalin směsi ZP+H2 (m
3.m−3) 

𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛………………….Stechiometrický objem vlhkých spalin směsi ZP+H2 (m
3.m−3) 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2………….……Objem CO2 ve spalinách při stechiometrickém hoření směsi ZP+H2 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2………………..Objem N2 ve spalinách při stechiometrickém hoření směsi ZP+H2 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐻2𝑂………….…...Objem H2O ve spalinách při stechiometrickém hoření směsi ZP+H2 
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Výsledné hodnoty můžeme vidět v tabulce níže: 

 

Tabulka 15 - Minimální množství vlhkého vzduchu a spalin pro směsi 

Množství H2 ve směsi 
[mol %] 

0 5 10 15 20 25 

Minimální množství 
vlhkého spalovacího 
vzduchu (α=1) 
[Nm3/Nm3] 
 

9,802 9,432 9,063 8,693 8,324 7,954 

Minimální 
množství 
spalin (α=1) 
[Nm3/Nm3] 

N2 7,562 7,277 6,992 6,707 6,422 6,136 

CO2 1,026 0,974 0,923 0,872 0,821 0,769 

H2O 2,134 2,079 2,024 1,969 1,913 1,858 

Vlhké 
spaliny 

10,723 10,331 9,939 9,547 9,156 8,764 

 

5.2.3 Skutečné objemy spalin a spalovacího vzduchu 

Jak bylo zmíněno dříve, v stechiometrické výpočty slouží pro určení teoretických objemů 

vzduchu a spalin. V praxi využíváme přebytku vzduchu a pro naše účely zvolíme α = 1,10. 

Reálné hodnoty tedy budou vypadat následovně: 

 

Skutečný objem vlhkých spalin: 

 

𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý = 𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 +  (𝛼 − 1) × 𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 ( 52 ) 

 

Skutečný objem vlhkého vzduchu: 

 

𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý = 𝛼 × 𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛    ( 53 ) 

 

Skutečné množství CO2 ve spalinách: 

 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý = (𝛼 − 1) × 𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 × 0,0003 + 𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2 ( 54 ) 

 

Skutečné množství N2 ve spalinách: 
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𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý = (𝛼 − 1) × 𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 × 0,7805 + 𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2  ( 55 ) 

 

Skutečné množství H2O ve spalinách: 

 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐻2𝑂_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý = (𝑓 − 1) × (𝛼 − 1) × 𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 + 𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐻2𝑂 ( 56 ) 

 

Nově také přibyde určité množství O2 ve spalinách: 

 

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑂2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý = (𝛼 − 1) × 𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛 × 0,21    ( 57 ) 

 

Tabulka 16 - Skutečné množství vlhkého spalovacího vzduchu a spalin pro směsi 

Množství H2 ve 
směsi [mol %] 

0 5 10 15 20 25 
Rozdíl 

[%] 

Skutečné množství 
vlhkého spalovacího 
vzduchu (α=1,1) 
[Nm3/Nm3] 
 

10,782 10,376 9,969 9,562 9,156 8,749 -18,855 

Skutečné 
množství 
spalin 
(α=1,1) 
[Nm3/Nm3] 

N2 8,318 8,005 7,691 7,377 7,064 6,750 -18,857 

CO2 1,026 0,975 0,924 0,872 0,821 0,770 -24,981 

H2O 2,146 2,090 2,035 1,979 1,923 1,867 -12,984 

O2 0,203 0,196 0,188 0,180 0,173 0,165 -18,855 

Vlhké 
spaliny 

11,703 11,274 10,845 10,417 9,988 9,559 -18,317 

 

Z výsledných hodnot můžeme vidět skutečné množství spalin pro dané koncentrace vodíku ve 

směsi. Z ekologického i ekonomického pohledu je pro nás zásadní množství spalin 

skleníkového plynu CO2, které se snížilo o téměř 25 %. 
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5.3 Výpočet výměníku 

Pro zjištění působení vlivu příměsí vodíku v palivu na konkrétní komponentu byl pro tuto 

diplomovou práci zadány hodnoty ekonomizéru popsané v Tabulce 18 a Tabulce 19. Jako 

jediné zdroje pro výpočty v této kapitole byly využity skripta a normy označené v seznamu 

zdrojů pod čísly [86][87][88]. 

 

5.3.1 Zadání 

Tabulka 17 - Zadané rozměry výměníku 

Rozměry výměníku 

Šířka průřezu 
spalinového tahu 

A 1 820 [mm] 

Délka průřezu 
spalinového tahu 

B 4 360 [mm] 

Vnější Průměr trubky D 32 [mm] 

Tloušťka trubky Tp1 2,5  

Příčná rozteč s1 90 [mm] 

Podélná rozteč  s2 40 [mm] 

Počet příčných řad Z1 22  

Počet podélných řad Z2 24  

Počet hadů n 2  

Délka trubky L1 4,29 [m] 

Délka hada L 53,53 [m] 
 

Tabulka 18 - Zadané vlastnosti výměníků 

Vlastnosti výměníku 

Teplota spalin na 
vstupu 

tsin 320 [°C] 

Teplota spalin na 
výstupu 

tsout 244 [°C] 

Teplota vody na vstupu tvin 150 [°C] 

Teplota vody na 
výstupu 

tvout 180 [°C] 

Tlak vody pv 4,5 [Mpa] 

Rychlost spalin ws 8,3 [m/s] 
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5.3.2 Entalpie spalin 

V tabulce níže můžeme vidět měrnou entalpii jednotlivých složek spalin převzatou ze 

skript. Pomocí interpolace poté dopočítáme hodnoty pro zadanou teplotu 320 °C. 

 

Tabulka 19 - Entalpie složek ve směsi 

T [° C] 
iCO2 

[kJ/Nm3] 
iN2 

[kJ/Nm3] 
iH2O 

[kJ/Nm3] 
iO2 

[kJ/Nm3] 

100 170 129,5 150,6 132,3 

200 357,5 259,9 304,5 261,4 

300 558,8 392,1 462,8 395 

400 771,9 526,7 625,9 531,7 

500 994,4 664 794,5 671,6 

600 1225 804,3 968,8 814,3 

320 601,42 419,02 495,42 422,34 

 

 

Následně jsme schopni vypočítat entalpii skutečného objemu spalin (α = 1,10) 

 

𝐼𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 =  𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐶𝑂2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý ∗ 𝑖𝐶𝑂2 + 𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑁2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý ∗ 𝑖𝑁2 +  𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝐻2𝑂_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý ∗ 𝑖𝐻2𝑂 +

𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑂2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý ∗ 𝑖𝑂2 ( 58 ) 

 

Tabulka 20 - Celková entalpie spalin 

Množství 
H2 ve směsi 
[mol %] 

0 5 10 15 20 25 Rozdíl 

Entalpie 
spalin [kJ] 

5251,76 5058,62 4865,49 4672,36 4479,23 4286,10 -18,39 % 

 

 

Zde můžeme pozorovat, že s rostoucím množstvím vodíku ve směsi razantně klesá 

entalpie spalin. Celkové množství přenášené energie skrz spalovací komoru je tedy nižší, a to 

až o 18,39 %. To má za důsledek nutnost použití většího množství objemu paliva pro dosažení 

stejného výkonu. Pro zjištění celkového výkonu výměníku nicméně musíme provést sérii 

výpočtů, které jsou v této kapitole popsány. 

 

Střední teplota spalin 

 

𝑡𝑠 =
𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝑖𝑛+𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝑜𝑢𝑡

2
=

320+244

2
= 282 °𝐶   ( 59 ) 

 

Světlý průřez 

 

𝐹𝑠 = 𝐴 × 𝐵 − 𝑧1 × 𝐿1 × 𝐷     ( 60 ) 
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𝐹𝑠 = 1,82 × 4,36 − 22 × 4,29 × 0,032 = 4,915 𝑚2  ( 61 ) 

 

5.3.3 Přestup tepla konvekcí 

 

Součinitel přestupu tepla pro uspořádání trubek za sebou  

 

𝛼𝑘 = 0,2 × 𝐶𝑧 × 𝐶𝑠 ×
𝜆

𝐷
× (

𝑤𝑠×𝐷

𝑣
)

0,65

× 𝑃𝑟0,33  ( 62 ) 

 

 

𝛼𝑘0 = 0,2 × 1 × 0,772 ×
0,0472

0,032
× (

8,3×0,032

4,7351×10−5
)

0,65

× 0,67520,33 = 54,67 
𝑊

𝑚2.𝐾
 ( 63 ) 

 

Hodnoty Prandtlova čísla Pr, součinitele tepelné vodivosti λ a kinematické viskozity, 

které jsou zobrazeny v tabulce níže, byly vypočteny za pomocí programu GasVLE pro 

stanovené složení vlhkých spalin popsané v kapitole stechiometrický výpočet objemu spalin.  

 

Tabulka 21 - Vlastnosti spalin směsi 

 Označení jednotka       

Množství 
H2 ve směsi 

xH2 [mol %] 0 5 10 15 20 25 

Kinematická 
viskozita 

𝑣 [m2/s] 
4,7351 
*10-05 

4,7381 
*10-05 

4,7414 
*10-05 

4,7450 
*10-05 

4,7490 
*10-05 

4,7532 
*10-05 

Součinitel 
tepelné 
vodivosti 

λ [W/m.K] 0,0472 0,0472 0,0473 0,0473 0,0474 0,0475 

Prandtlovo 
číslo 

Pr [-] 0,6752 0,6748 0,6743 0,6737 0,6732 0,6725 

 

 

Korekční součinitel na počet řad svazku v podélném směru pro případ, kdy je počet 

podélných řad 𝑍2 ≥ 10, volíme 𝑪𝒛 = 𝟏. 

 

Korekční součinitel na uspořádání svazku určíme podle následujícího vztahu: 

 

𝐶𝑠 = [1 + (2𝜎1 − 3) × (1 −
𝜎2

2
)

3

]
−2

= 0,77195   ( 64 ) 

 

Přičemž platí, že: 

 

𝜎1 =
𝑆1

𝐷
=

90

32
= 2,8125     ( 65 )  ;   𝜎2 =

𝑆2

𝐷
=

40

32
= 1,25 ( 66 ) 
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5.3.4 Přestup tepla sáláním 

𝛼𝑠𝑎𝑙 = 5,7 × 10−8 ×
𝑎𝑠𝑡+1

2
× 𝑎 × 𝑇𝑠

3 ×
1−(

𝑇𝑍
𝑇𝑆

)
3,6

1−(
𝑇𝑍
𝑇𝑆

)
1    ( 67 ) 

 

α𝑠𝑎𝑙_0 = 5,7 × 10−8 ×
0,8 + 1

2
× 0,121 × (282 + 273,15)3 ×

1 − (
463,15

(282 + 273,15)
)

3,6

1 − (
463,15

(282 + 273,15)
)

1 = 

= 3,082 
𝑊

𝑚2.𝐾
  ( 68 ) 

 

Stupeň černosti povrchu stěn pro výpočet volíme 𝒂𝒔𝒕 = 𝟎, 𝟖. 

 

Stupeň černosti proudu spalin při teplotě proudu Ts  

 

𝑎 = 1 − 𝑒−𝑘×𝑝×𝑠 ( 69 ) 

 

𝑎0 = 1 − 𝑒−𝑘×𝑝×𝑠 = 1 − 𝑒−0,129 = 0,121  ( 70 ) 

 

Optická hustota spalin 

 

𝑘 × 𝑝 × 𝑠 = 𝑘𝑠 × 𝑟𝑠 × 𝑝 × 𝑠   ( 71 ) 

 

𝑘𝑠_0 × 𝑟𝑠_0 × 𝑝 × 𝑠 = 12,756 × 0,101325 × 0,100181 = 0,129   ( 72 ) 

 

Efektivní tloušťka sálavé vrstvy pro svazky z hladkých trubek 

 

𝑠 = 0,9 × 𝐷 × (
4×𝑠1×𝑠2

𝜋×𝐷2 − 1) = 0,9 × 0,032 × (
4×0,09×0,04

𝜋×0,0322 − 1) = 0,1002 ( 73 ) 

 

Součinitel zeslabení sálání tříatomovými prvky 

 

𝑘𝑠 × 𝑟𝑠 = (
7,8+16×𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝐻2𝑂

3,16×√𝑝𝑠×𝑠
− 1,02) × (1 − 0,37 ×

𝑡𝑠+273,15

1000
) × 𝑟𝑠   ( 74 ) 

 

𝑘𝑠_0 × 𝑟𝑠_0 = (
7,8 + 16 × 𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝐻2𝑂

3,16 × √𝑝𝑠 × 𝑠
− 1,02) × (1 − 0,37 ×

𝑡𝑠 + 273,15

1000
) × 𝑟𝑠_0 = 

= (
7,8 + 16 × 0,183

3,16 × √0,02366 × 0,100181
− 1,02) × (1 − 0,37 ×

282 + 273,15

1000
) × 0,234 = 

= 12,756          ( 75 ) 
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Objemová koncentrace vodní páry ve spalinách 

 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝐻2𝑂 =
𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝐻2𝑂_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý

𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý
=

2,146

11,703
= 0,183     ( 76 ) 

 

 

𝑥𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝐻2𝑂_0 =
2,146

11,703
= 0,183  ( 77 ) 

 

 

Objemová koncentrace oxidu uhličitého ve spalinách 

 

𝑥𝐶𝑂2 =
𝑉𝑉𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛_𝐶𝑂2_𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý

𝑉𝑆𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛+(𝛼−1)×𝑉𝑉𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛
 ( 78 ) 

 

 

𝑥𝐶𝑂2_0 =
1,026

9,686+(1,10−1)×9,802
= 0,050 ( 79 ) 

 

Objemová koncentrace tříatomových plynů ve spalinách 

 

𝑟𝑠 = 𝑟𝐻2𝑂 + 𝑟𝐶𝑂2  ( 80 ) 

 

𝑟𝑠_0 = 𝑟𝐻2𝑂_0 + 𝑟𝐶𝑂2_0 = 0,183 + 0,050 = 0,233   ( 81 ) 

 

Parciální tlak tříatomových plynů ve spalinách 

 

𝑝𝑠 = 𝑟𝑠 × 𝑝   ( 82 ) 

 

𝑝𝑠_0 = 𝑟𝑠_0 × 𝑝 = 0,233 × 101,325 = 23,660 𝑘𝑃𝑎   ( 83 ) 

 

Absolutní teplota zaneseného povrchu stěny 

 

𝑇𝑍 = 𝑡𝑠_𝑣𝑜𝑑𝑎 + 𝛥𝑡 + 273,15 = 165 + 25 + 273,15 = 463,15 𝐾 ( 84 ) 

 

𝑡𝑠_𝑣𝑜𝑑𝑎 =
𝑡𝑣𝑖𝑛+𝑡𝑣𝑜𝑢𝑡

2
=

150+180

2
= 165 °𝐶    ( 85 ) 

 

Delta t představuje zvýšení teploty, které pro spalování plynů volíme 25 °C. 
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5.3.5 Prostup tepla 

Celkový součinitel přestupu tepla 

 

𝛼𝑠 = 𝜔 × 𝛼𝑘 + 𝛼𝑠𝑎𝑙  ( 86 ) 

 

𝛼𝑠0
= 𝜔 × 𝛼𝑘0

+ 𝛼𝑠𝑎𝑙0
= 0,95 × 54,674 × 3,082 = 55,022 

𝑊

𝑚2.𝐾
   ( 87 ) 

 

Součinitel prostupu tepla 

 

𝑘 = 𝜓 ∗ 𝛼𝑠  ( 88 ) 

 

𝑘0 = 𝜓 ∗ 𝛼𝑠0
= 0,85 × 55,022 = 46,769 

𝑊

𝑚2.𝐾
  ( 89 ) 

 

Pro spalování plynů volíme součinitel tepelné efektivnosti 𝜓 = 0,85. 
 

5.3.6 Výkon výměníku 

Střední logaritmický teplotní rozdíl uvažujeme pro protiproud kvůli maximalizaci 

výsledného výkonu. 

 

𝛥𝑡𝑙𝑛 =
𝛥𝑡𝑣−𝛥𝑡𝑚

𝑙𝑛
𝛥𝑡𝑣

𝛥𝑡𝑚

=
140−94

𝑙𝑛
140

94

= 115,48 °𝐶 ( 90 ) 

 

 

𝛥𝑡𝑣 = 320 − 180 =  140 °𝐶   ( 91 ) 

 

𝛥𝑡𝑚 = 244 − 150 = 94 °𝐶   ( 92 ) 

 

Celková plocha povrchu výměníku 

 

𝑆 = 𝐿 × 𝑍2 × 𝜋 × 𝐷 = 53,53 × 24 × 𝜋 × 0,032 = 129,154 𝑚2  ( 93 ) 

 

Celkový výkon výměníku 

 

𝑄 = 𝑘 × 𝑆 × 𝛥𝑡𝑙𝑛    ( 94 ) 

 

𝑄0 = 𝑘0 × 𝑆 × 𝛥𝑡𝑙𝑛 = 46,769 × 129,154 × 115,48 = 𝟔𝟗𝟕, 𝟓𝟒𝟏 𝒌𝑾 ( 95 ) 

 

Hodnoty pro všechny koncentrace směsi jsou vyobrazen v tabulce níže: 
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Tabulka 22 - Změna vlastností výměníku pro směsi 

Označení Jednotka        

xH2 ve 
směsi 

[mol%] 0 5 10 15 20 25 
Rozdíl 

(25 vs 0 
mol%) 

xspalin_H20 - 0,183 0,185 0,188 0,190 0,193 0,195 6,56 

xspalin_CO2 - 0,050 0,049 0,049 0,048 0,047 0,046 -8,00 

rs - 0,234 0,235 0,236 0,238 0,240 0,242 3,42 

ps kPa 23,660 23,801 23,953 24,117 24,295 24,489 3,50 

ks*rs - 12,756 12,833 12,916 13,006 13,103 13,210 3,56 

k*p*s - 0,129 0,130 0,131 0,132 0,133 0,134 3,88 

a - 0,121 0,122 0,123 0,124 0,125 0,125 3,31 

𝛂𝒔𝒂𝒍 
𝑊

𝑚2. 𝐾
 3,082 3,948 3,972 3,998 4,026 4,057 31,64 

𝛂𝒌 
𝑊

𝑚2. 𝐾
 54,674 54,697 54,723 54,751 54,781 54,813 0,25 

𝛂𝒔 
𝑊

𝑚2. 𝐾
 55,022 55,911 55,959 56,011 56,068 56,129 2,01 

k 
𝑊

𝑚2. 𝐾
 46,769 47,524 47,565 47,610 47,658 47,710 2,01 

Q kW 697,541 708,810 709,422 710,083 710,799 711,578 2,01 

 

Z konečných hodnot můžeme vyčíst, že celkový výkon výměníku s koncentrací vodíku 

vzrostl o 2,01 %, a to i navzdory nižší entalpii spalin. Zásadním faktorem se zdá být součinitel 

přestupu tepla sáláním, který pro nejvyšší koncentraci vodíku vzrostl o 31,64 %.  

 

5.4 Výkon hořáku 

I přesto, že jsme v předchozí kapitole dokázali nepatrně rostoucí tendenci výkonu 

výměníků s přidáváním množství vodíku do směsi, naopak razantní změnu výkonu můžeme 

očekávat u hořáků spotřebičů. Zde bude nižší výhřevnost vodíku celkový výkon snižovat, 

naopak ale nižší hustota plynu povede k růstu výtokové rychlosti, a tedy množství směsi, která 

hořákem projde za jednotku času. Tím dojde ke zvýšení výkonu. Pro výpočet relativní změny 

výkonu hořáku můžeme využít výpočtu podle vztahu níže: 

 

𝑃 =
𝐻𝑣𝑁_𝑠𝑚ě𝑠𝑖

𝐻𝑣𝑁_𝑍𝑃
× √

𝜌_𝑍𝑃

𝜌_𝑠𝑚ě𝑠𝑖
  ( 96 ) 
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𝑃5 =
𝐻𝑣𝑁5

𝐻𝑣𝑁𝑍𝑃

× √
𝜌_𝑍𝑃

𝜌_5
=

33,401

34,623
× √

0,705

0,674
= 98,66 %  ( 97 ) 

 

Tabulka 23 - Relativní výkon výměníku 

Množství 
H2 ve směsi 
[mol%] 

0 5 10 15 20 25 Rozdíl 

Výkon 
hořáku [%] 

100 98,66 97,31 95,95 94,59 93,22 -6,78 % 

 

 

Podle výsledných hodnot vidíme, že ve směsi s 25 mol% vodíku dojde k poklesu výkonu 

na hořáku o 6,78 %.  

5.5 Ekonomické posouzení spalování směsi zemního plynu s příměsí vodíku 

5.5.1 Analýza současných nákladů elektrárny  

V této kapitole se budeme snažit přiblížit náklady na nákup emisních povolenek a paliva 

paroplynové elektrárny. Vzhledem k jejich vyšší účinnosti a nižší emisivitě můžeme 

předpokládat, že k jejich odstavení dojde později než u klasických plynových elektráren. 

Účinnost těchto systémů totiž dosahuje i přes 60 %, standardně však okolo 50-55 %. Emise 

CO2 se u těch nejmodernějších elektráren s využitím odpadního tepla pohybují okolo  

230 tCO2/GWh. [92] 

 

Pro náš výpočet využijeme paroplynový cyklus (PPC) elektrárny Počerady o 

instalovaném výkonu 838 MWe a účinnosti 58,4 %. Informace o množství vyprodukovaných 

emisí pro jednotlivé elektrárny nejsou zveřejněny, proto se budeme řídit konzervativním 

odhadem pro standardní paroplynové elektrárny 350 tCO2/GWhel. 

 

Na konci roku 2020 došlo k odprodeji této elektrárny z rukou skupiny ČEZ do vlastnictví 

Sev.en Energy Pavla Tykače. Pravděpodobně z tohoto důvodu nenajdeme hospodářské ani 

technické informace ve výroční zprávě ČEZ za rok 2020 a budeme se tedy řídit hodnotami 

z výroční zprávy za rok 2019. 

 

PPC Počerady v roce 2019 díky vysokým cenám emisních povolenek a levnému 

zemnímu plynu vyrobily rekordních 3 698 GWhel elektřiny. To představuje meziroční nárůst o 

téměř 100 %. Náklady na emisní povolenky se z této zprávy nedočteme, nicméně můžeme 

provést alespoň hrubou kalkulaci. Pro tu využijeme průměrnou cenu emisní povolenky za rok 

2018, a to z důvodu, že se emisní povolenky nakupují s předstihem (uvažujeme 1 rok). 

  

Při zvážení ceny EP, která se v roce 2018 pohybovala okolo 15,5 €/tCO2, a průměrného 

kurzovního převodu za rok 2019, který činí 1 EUR = 25,67 CZK, můžeme provést následující 

výpočet: 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝐸𝑃 (2019): 
 

𝑀𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛é 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡ř𝑖𝑛𝑦 ×  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑃𝑃𝐶 ×  𝐶𝑒𝑛𝑎 𝐸𝑃  ( 98 ) 

3 698 ×  350 ×  15,5 =  20,06 𝑚𝑖𝑙. € = 𝟓𝟏𝟒, 𝟗𝟖 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č   ( 99 ) 
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Podobným způsobem můžeme spočítat náklady na nákup zemního plynu. Jeho cenu opět 

musíme vztáhnout k roku 2018, jelikož dlouhodobé dodávkové kontrakty se standardně 

uzavírají nejméně 1 rok dopředu. Za toto období činila průměrná cena ZP obchodovaná na 

obchodním místě NetConnect Germany 23,3 €/MWh. Nesmíme také opomenout výše 

uvedenou deklarovanou účinnost elektrárny. Do ceny paliva v našich výpočtech není 

započítaná cena za distribuční poplatek plynu, jelikož je elektrárna díky svému vysokému 

odběru připojena přímo do přepravní soustavy. Poplatky za přepravu plynu poté tvoří 

marginální část nákladů, proto je v tomto případě zanedbáváme. Výpočet poté vypadá 

následovně: 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑍𝑃 (2019):  
 

𝑀𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛é 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡ř𝑖𝑛𝑦 ×  𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑍𝑃 ×  Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑃𝑃𝐶  ( 100 ) 

3 698 000 ×  23,3 ×  
1

0,584
 = 147,54 𝑚𝑖𝑙. € = 𝟑 𝟕𝟖𝟕, 𝟑𝟓 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č ( 101 ) 

 

Z hodnot výše můžeme vidět, že v roce 2019 tvořily náklady emisních povolenek zhruba 

13,6 % nákladů na palivo. Pokud bychom vzali v potaz aktuální (respektive loňské) nízké ceny 

zemního plynu (16 €/MWh) způsobené mírnou zimou 2019/2020, a naopak vysoké ceny 

emisních povolenek (27 €/tCO2 – průměr za rok 2020), představovaly by při neměnném 

množství vyrobené elektřiny náklady na emisní povolenky zhruba 34,5 % nákladů na palivo.  

 

Výpočty pro rok 2021 můžeme vidět níže: 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝐸𝑃 (2021): 
 

3 698 ×  350 ×  27 =  34,95 𝑚𝑖𝑙. € = 𝟖𝟗𝟕, 𝟎𝟕 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č   ( 102 ) 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑍𝑃 (2021): 
 

3 698 000 ×  16 × 
1

0,584
 = 101,32 𝑚𝑖𝑙. € = 𝟐 𝟔𝟎𝟎, 𝟕𝟔 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č  ( 103 ) 

 

5.5.2 Analýza růstu nákladů na nákup emisních povolenek 

Cena emisních povolenek v posledních měsících a letech zásadním způsobem vystoupala 

a analytici se shodují, že predikce do následujících let je jen velmi těžko uchopitelná. Pro 

představu, zpráva zpracována firmou Thomson Reuters v roce 2014 zabývající se tématem 

vývoje ceny emisních povolenek predikovala průměrnou cenu v roce 2021 okolo 5-7 €/tCO2. 

Aktuální skutečná cena převyšuje odhady až desetinásobně (54 €/tCO2 – květen 2021). To 

poukazuje na nevyzpytatelnost růstu této komodity.  

 

V rámci nejnovější studie z roku 2021 EGÚ Brno uvažují dva scénáře pro rok 2050 – 

jeden s konečnou cenou 80 €/tCO2 a druhý 200 €/tCO2. Pro potřebu této práce se zavedl ještě 

třetí realistický vývoj s konečnou cenou 120 €/tCO2. Na základě těchto výhledů byl sestaven 

model vývoje ceny v čase zobrazený na Obrázku 36. Skutečný vývoj ceny v posledních letech 

můžeme vidět na Obrázku 35. 
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Obr. 35 - Vývoj ceny emisní povolenky [95] 

 

 

Obr. 36 - Predikce vývoje ceny emisních povolenek 

 

Tabulka 24 - Predikce vývoje ceny emisních povolenek 
 

2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Optimistická 
varianta [eur/tCO2] 

50 62 70 74 76 78 80 

Realistická varianta 
[eur/tCO2] 

50 68 85 97 105 112 120 

Pesimistická 
varianta [eur/tCO2] 

50 78 110 145 168 182 200 
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V následujících grafech a tabulkách jsou dané modely aplikovány na konkrétní případ 

PPC Počerady a její výrobu elektřiny za rok 2019. Pro zmírnění chyby vlivem kurzu měn jsou 

hodnoty uvedeny v eurech.  

 

Tabulka 25 -  Náklady na emisní povolenky pro modelový případ PPC Počerady (mil. eur) 

 Množství 
vodíku ve 
směsi 
[mol%] 

2019 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Rozdíl 
(2022-
2050) 

O
p

ti
m

is
ti

ck
á 

 
va

ri
an

ta
 

0 

20,06 34,95 

64,72 80,25 90,60 95,78 98,37 100,96 103,54 38,83 

5 61,50 76,26 86,10 91,02 93,48 95,94 98,40 36,90 

10 58,28 72,27 81,59 86,26 88,59 90,92 93,25 34,97 

15 55,00 68,20 77,00 81,40 83,60 85,80 88,00 33,00 

20 51,78 64,21 72,50 76,64 78,71 80,78 82,86 31,07 

25 48,57 60,22 67,99 71,88 73,82 75,77 77,71 29,14 

Úspora  
(25 vs 0 mol%) 

16,15 20,02 22,61 23,90 24,54 25,19 25,84  

R
e

al
is

ti
ck

á 
 

va
ri

an
ta

 

0 64,72 88,01 110,02 125,55 135,90 144,96 155,32 90,60 

5 61,50 83,64 104,55 119,31 129,15 137,76 147,60 86,10 

10 58,28 79,26 99,08 113,07 122,39 130,55 139,88 81,59 

15 55,00 74,80 93,50 106,70 115,50 123,20 132,00 77,00 

20 51,78 70,43 88,03 100,46 108,75 116,00 124,28 72,50 

25 48,57 66,05 82,57 94,22 101,99 108,79 116,56 67,99 

Úspora  
(25 vs 0 mol%) 

16,15 21,96 27,45 31,33 33,91 36,17 38,75  

P
e

si
m

is
ti

ck
á 

 
va

ri
an

ta
 

0 64,72 100,96 142,37 187,67 217,44 235,56 258,86 194,15 

5 61,50 95,94 135,30 178,34 206,63 223,85 245,99 184,49 

10 58,28 90,92 128,22 169,02 195,83 212,14 233,13 174,84 

15 55,00 85,80 121,00 159,50 184,80 200,21 220,01 165,00 

20 51,78 80,78 113,93 150,18 174,00 188,50 207,14 155,35 

25 48,57 75,77 106,85 140,85 163,19 176,79 194,27 145,70 

Úspora  
(25 vs 0 mol%) 

16,15 25,19 35,52 46,83 54,25 58,78 64,59  
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Obr. 37 - Vývoj nákladů na emisní povolenky - Optimistická varianta 

 

 

Obr. 38 - Vývoj nákladů na emisní povolenky - Realistická varianta 

 

Obr. 39 - Vývoj nákladů na emisní povolenky - Pesimistická varianta 
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Z dat je patrné, že lze přimícháváním vodíku do zemního plynu dosáhnout zásadních 

úspor na nákladech pro nákup emisních povolenek. Pro upřesnění konečné úspory musíme 

ovšem zahrnout také cenu za palivo. Pro tyto výpočty použijeme u všech třech scénářů nejprve 

nejvyšší koncentraci vodíku (25 mol%). Budeme také uvažovat velmi zjednodušený 

technologický výpočet účinnosti spalovacího procesu. Pro něj použijeme hodnoty z  

kapitoly 5.4 a kapitoly 5.5 – snížení výkonu hořáku o 6,78 % a zvýšení výkonu výměníku o  

2 %. Pro upřesnění těchto hodnot bychom museli znát detailní schéma elektrárny, nicméně 

k našim účelům jsou dané hodnoty postačující. Dále budeme počítat s neměnným kurzem  

1 EUR = 25,67 CZK. Nicméně jeho bilance bude hrát v absolutních číslech velkou roli, berme 

tedy hodnoty v českých korunách spíše jako informativní.  

 

Celkovou účinnost spalovacího procesu pro směs s 25 mol% vodíku určíme následovně: 

 

Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑃𝑃𝐶 × 𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑢 ℎ𝑜řá𝑘𝑢 × 𝑍𝑚ě𝑛𝑎 𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑢 𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘𝑢  ( 104 ) 

0,584 × (1 − 0,0678) × (1 + 0,02) = 𝟓𝟓, 𝟓 %  ( 105 ) 

 

Náklady na palivo musíme v dalším kroku rozdělit na náklady za zemní plyn a vodík. 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑍𝑃 𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑚ě𝑠 s 25 mol% vodíku (2021):  
 

3

4
× 3 698 000 ×  16 ×  

1

0,555
= 79,96 𝑚𝑖𝑙. € =  𝟐 𝟎𝟓𝟐, 𝟒𝟗 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č  ( 106 ) 

 

U vodíku se bude v příštích letech cena šedého vodíku pohybovat okolo 1,5 €/kg a 

zeleného vodíku v rozmezí 2,5 – 5,5 €/kg. Pro naše výpočty uvažujme využívání směsi šedého 

a zeleného vodíku pro dosažení maximální ekonomické efektivity. Průměrnou cenu vodíku 

tímto stanovíme na 2,0 €/kg. Dále musíme znát výhřevnost vodíku vztaženou na MWh, která 

činí 0,033208 MWh/kg. Pro námi uvedené ceny poté vychází cena 1 MWh vodíku zhruba 

3,75krát dráž než zemního plynu. Z tohoto důvodu můžeme očekávat zásadní vícenáklady. [90] 

 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝐻2 𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑚ě𝑠 s 25 mol% vodíku (2021): 

1

4
×

3 698 000

0,033208
×  2 × 

1

0,555
= 100,32 𝑚𝑖𝑙. € =  𝟐 𝟓𝟕𝟓, 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č  ( 107 ) 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑚ě𝑠 s 25 mol% vodíku (2021):     
 

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑍𝑃 +  𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝐻2    ( 108 ) 

79,96 + 100,32 = 180,28 𝑚𝑖𝑙. € =  𝟒 𝟔𝟐𝟕, 𝟕𝟗 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č   ( 109 ) 

 

𝑁𝑎𝑣ýš𝑒𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝑠𝑚ě𝑠 s 25 mol% vodíku (2021): 
 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 (𝑠𝑚ě𝑠 𝑍𝑃 𝑎 𝐻2) −
 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 (𝑍𝑃)     ( 110 ) 

180,28 −  101,32 =  78,96 𝑚𝑖𝑙. € =  𝟐 𝟎𝟐𝟔, 𝟗𝟎 𝒎𝒊𝒍. 𝑲č   ( 111 ) 
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Pokud bychom chtěli dosáhnout úspory celkových nákladů, musely by v některém roce 

úspory za nákup emisních povolenek převyšovat toto navýšení nákladů na nákup paliva. Pokud 

se podíváme na řádek úspory v Tabulce 26, můžeme vidět, že k této situaci podle našeho 

modelu nedojde při ani jednom ze scénářů. Obdobně můžeme výpočty provést pro všechny 

koncentrace.  

 

Tabulka 26 - Navýšení celkových nákladů na nákup paliva pro dané koncentrace vodíku  

Množství 
vodíku ve 
směsi 
[mol%] 

5 10 15 20 25 

Navýšení 
celkových 
nákladů na 
palivo  
[mil. €] 

14,79 30,02 45,52 61,30 78,96 

 

 

Z hodnot v Tabulce 26 vychází, že pro námi stanovené koncentrace vodíku za 

stanovených podmínek nedává z ekonomického hlediska smysl nahrazovat zemní plyn 

vodíkem. I přes kalkulaci s poměrně levnou cenou vodíku a drahou cenou emisních povolenek 

jsme nebyli schopni dosáhnout reálných úspor při provozu PPC. Vzhledem k vysoké účinnosti 

těchto elektráren, nízké emisivitě a levné ceně zemního plynu se zdá být zemní plyn stále jako 

ekonomicky výhodné palivo. To ale nemusí znamenat, že je i přes strmě rostoucí cenu EP 

nákladově udržitelný.  

 

5.5.3 Analýza ziskovosti elektrárny 

Čistý zisk PPC Počerady z prodeje elektřiny za rok 2019 činil podle výroční zprávy 

skupiny ČEZ 14,61 mil. €.  V roce 2021 vzhledem k zásadní úspoře 46,22 mil. € za nákup 

zemního plynu i přes zvýšené náklady na emisní povolenky o 14,89 mil. € můžeme usoudit, že 

se čistý zisk PPC Počerady zvýšil na hodnotu okolo 45,94 mil. €. 

 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 (2021): 
 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 (2019) + Ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 𝑧𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝑍𝑃 − 𝑉í𝑐𝑒𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 𝐸𝑃( 112 ) 

14,61 + 46,22 − 14,89 =  45,94 𝑚𝑖𝑙. € = 1 179,28 𝑚𝑖𝑙. 𝐾č ( 113 ) 

 

Ceny zemního plynu v roce 2020 byly relativně podhodnocené z důvodu plných 

evropských zásobníků a v budoucích letech bychom tedy měli očekávat srovnání na hodnoty 

alespoň o 15-25 % vyšší. Na konec roku 2021 se plánuje dokončení kontroverzního plynovodu 

Nord Stream 2, který je aktuálně silným politickým tématem v Evropě. Při jeho úspěšném 

uvedení do provozu by Rusko mohlo značnou část zemního plynu přepravovat do Evropy přes 

moře a vyhnout se tak obrovským výdajům za poplatky tranzitních zemí, primárně pak území 

Ukrajiny. Díky tomu bychom mohli očekávat pozitivní dopad na cenu ZP, která by se podle 

odhadů mohla snížit o 15-32 %. Vlivem výše zmíněných faktorů uvažujme tedy neměnnou cenu 
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zemního plynu v rámci následujících let. Poté můžeme na základě předchozích tabulek a grafů 

odhadnout, kdy by se pro dané scénáře stala PPC Počerady ztrátovou. K takovému scénáři 

dojde, pokud rozdíl nákladů na EP od roku 2021 do daného roku přesáhne hodnotu čistého 

zisku. 

 

Při optimistické variantě by k poklesu do červených čísel došlo v letech 2025-2030, 

zatímco u Realistické těsně před rokem 2025 a v případě Pesimistické varianty, a tedy 

razantního růstu ceny povolenek, by k záporné finanční návratnosti pravděpodobně došlo v 

průběhu následujících 2 let. V praxi to znamená, že elektrárny budou muset zvýšit cenu 

prodávané elektřiny, a tedy jejich výnosy. Tento výstup reflektuje aktuálně probíhající strmý 

růst ceny silové elektřiny, který můžeme vidět na Obrázku 41, který přímo koreluje s růstem 

ceny EP od začátku roku 2021. V případě zachování stejné ceny silové elektřiny můžeme vidět 

predikovaný průběh na Obrázku 40.  

 

 

Obr. 40 - Predikce vývoje čistého zisku PPC Počerady 

 

 

Obr. 41 - Vývoj ceny silové elektřiny v ČR [91]  
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ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá tématem vodíku v energetice s přihlédnutím na 

technologické, ekonomické a politické okolnosti. Za cíl si dává seznámit čtenáře s komplexní 

problematikou vodíkových aplikací a jejich limitujícími faktory. V práci byly provedeny 

výpočty vlivu příměsí 0, 5, 10, 15, 20 a 25 mol% vodíku v zemním plynu na vlastnosti plynné 

směsi, stechiometrii, výkon modelového výměníku a hořáku. Nakonec byla provedena 

ekonomická analýza teoretického spalování směsi vodíku v paroplynové elektrárně Počerady.  

 

Rešeršní část práce pojednává o technologiích výroby vodíku, především pak o AWE, 

PEM, AEM a SOE typech elektrolyzérů. Zkoumá jejich charakteristiky a možnosti použití 

v energetice. Doposud nejpoužívanější alkalické elektrolyzéry jsou postupně upozaďovány a 

aktuálně se nejvíc nových instalací týká PEM elektrolyzérů, především díky jejich vyšší 

účinnosti a výkonové flexibilitě, která umožňuje poskytovat podpůrné služby elektrizační 

soustavě. Jejich největší nevýhodou byla dlouhodobě cena samotné jednotky, nicméně díky 

rozsáhlým výzkumům a komerčnímu využití se ceny za kWh PEM elektrolyzéru nyní blíží 

cenám AWE elektrolyzérů.  

 

Z pohledu využití vodíku je popsána možnost využití vozidel s palivovým článkem jako 

zelené alternativy konvenčním vozidlům se spalovacími motory. V roce 2021 se v České 

republice začal prodávat historicky vůbec první automobil na vodíkový pohon a v kontextu 

České vodíkové strategie se očekává rozšíření až na 60 000 nově registrovaných vodíkových 

vozidel do roku 2030. Velké uplatnění vidíme také v těžké dopravě, kde je z technologického 

hlediska elektrický pohon nákladní vozidel prozatím nevyhovující. 

 

Velký potenciál představuje vodík pro plynárenství, kde se počítá s postupným 

nahrazováním zemního plynu. Čistý vodík totiž při spalování nevylučuje žádné škodlivé emise, 

pouze vodní páru. Příměsi vodíku by tedy mohly představovat znatelnou úsporu emisí dnešních 

plynových elektráren, tepláren, domácích kotlů, bojlerů, a dalších plynových spotřebičů. 

Analýza vlivů příměsí vodíku na směs zemního plynu ukázala, že s 25mol% příměsí můžeme 

dosáhnout zhruba 25% úspory emisí CO2 a o 18,3 % menšího množství celkových spalin.  

 

S rostoucím množstvím instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie v síti se 

očekává zvýšená poptávka nejen po zmíněných podpůrných službách udržujících stabilitu sítě, 

ale také po sezónní akumulaci. Tyto zdroje jsou totiž volatilní nejen v rámci dne, ale také 

v rámci roku. Například výroba elektřiny fotovoltaických elektráren je v zimních měsících 

zhruba čtvrtinová oproti letním měsícům. Zde by mohly pomoci elektrolyzéry, které jsou 

schopny letní přebytek elektřiny využít pro výrobu vodíku, který lze zpětně využít v zimním 

období. Hlavní výhoda je právě ve skladovatelnosti energie v plynu, která je v požadovaném 

množství v řádu TWh jen velmi těžko uskutečnitelná za pomocí bateriových úložišť.  

 

Při zkoumání vlivu na fyzikální vlastnosti směsí o různých koncentracích vodíku byl 

proveden výpočet tzv. Wobbeho čísla, které se používá pro určení záměnnosti plynů na základě 

relativní hustoty a spalného tepla. Z výsledných hodnot (W0 = 50,67 MJ/m3  

a W25 = 47,52 MJ/m3) jsme došli k závěru, že i pro maximální uvažované množství vodíku jsou 

plyny záměnné, neboť jejich hodnoty spadají do stejné skupiny Wobbeho čísla  

(W = 39,1-55,0 MJ/m3). 

 

Následná technická analýza těchto směsí ukázala, že množství vodíku má negativní vliv 

na výkon hořáku, který klesl až o 6,78 % pro maximální uvažované množství. Dále byl 
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proveden výpočet výkonu modelového výměníku o zadaných parametrech. Pro tento konkrétní 

případ jsme dospěli k závěru, že i přes nižší entalpii spalin vodíkových směsí jsme při 

maximálním množství vodíku dosáhli zhruba 2,01% nárůstu celkového výkonu. Tento rozdíl je 

dán především vlivem složení spalin na jejich termochemické vlastnosti. Zásadní nárůst  

31,64 % byl vypozorován v součiniteli přestupu tepla sáláním.  

 

Pro ekonomickou analýzu byla zvolena paroplynová elektrárna Počerady, u které byly 

provedeny výpočty vztažené na hodnoty z roku 2019, kdy činila výroba elektřiny 3 698 GWhel. 

Dále byla provedena predikce růstu ceny emisních povolenek, a tedy nákladů spojených s jejich 

nákupem. Následně bylo uvažováno nahrazování části zemního plynu vodíkem o průměrné 

ceně 2 eur/kg a jeho vlivu na čistý zisk elektrárny. Z výsledků můžeme usoudit, že se vzhledem 

ke stále vysoké ceně vodíku za daných podmínek nevyplatí nahrazovat zemní plyn, a to 

v žádných koncentracích ani uvažovaných scénářích růstu ceny emisní povolenky. Nakonec je 

provedena analýza ziskovosti elektrárny za předpokladu zachování původního paliva. 

S ohledem na předložené scénáře je možné se domnívat, že provoz této elektrárny by se za 

daných podmínek stal ztrátovým nejpozději v letech 2025-2030. Na základě těchto výsledků 

práce předkládá myšlenku o nutnosti zásadního zvýšení ceny silové elektřiny, která by pokryla 

zvyšující se náklady elektrárny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

ACON Again Connected Networks  

AEM Anion exchange membrane   

AFC Alkaline fuel cells 

AWE Alkaline water elektrolyser  

CAES Compressed air energy storage  

CAPEX Kapitálové náklady  

CCS Carbon capture storage  

CCU Carbon capture utilization  

CNG Compressed natural gas  

ČR Česká Republika  

EHBR European Hydrogen Backbone Report  

EK Evropská komise  

ES Elektrizační soustava  

EU Evropská Unie  

EU ETS Systém Evropských výrobců elektřiny  

EV Elektrické vozidlo  

FCH JU Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking  

FVE Fotovoltaická elektrárna  

HDP Hrubý domácí produkt  

HDT Heavy duty trucks  

ICE Internal combustion engine  

JE Jaderná elektrárna  

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  

LH2 Zkapalněný vodík  

LNG Zkapalněný zemní plyn  

MCFC Molten carbonate fuel cells 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu  

OPEX Provozní náklady  

OZE Obnovitelné zdroje energie  

P2G Power to gas  

PAFC Phosphoric acid fuel cells 

PDS Provozovatel distribuční soustavy  

PE Parní elektrárna  

PEM Polymer electrolyte membrane  

PEMFC Polymer electrolyte membrane fuel cells 

POZE Podpora obnovitelných zdrojů energie  

PPE Paroplynové elektrárny  
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PPS Provozovatel přepravní soustavy  

PS Přepravní soustava  

PSE Plynové a spalovací elektrárny  

PVE Přečerpávací vodní elektrárny  

SEK Státní energetická koncepce  

SNG Synthetic natural gas  

SOE Solix oxide electrolyte  

SOFC Solid oxide fuel cells 

VE Vodní elektrárny  

VTE Větrné elektrány  

ZP Zemní plyn  
 

Teoretický výkon větru W 
 

Hustota větru kg/m3 
 

Rychlost větru m/s 
 

Průřez proudu větru m2 
 

Molární množství složky i  

Z Kompresní faktor  
 

Sumační faktor složky i 
 

Wobbeho číslo MJ/m3 
 

Spalné teplo na molárním základě reálného plynu MJ/m3 

G Relativní hustota reálného plynu  

V Molární objem reálného plynu směsi 𝑚3. 𝑚𝑜𝑙−1 

R Plynová konstanta J.mol-1.K-1 
 

Spalné teplo na molárním základě ideálního plynu MJ/m3 

 

Spalné teplo složky i na molárním základě ideálního plynu MJ/m3 

 

Výhřevnost na objemovém základě reálného plynu MJ/m3 
 

Výhřevnost na molárním základě ideálního plynu MJ/m3 
 

Počet vodíkových atomů přítomných v každé molekule složky i 
 

Standardní výparná entalpie vody 
 

 

Hustota reálného plynu kg/m3 

M Molární hmotnost směsi g.mol-1 
 

Teplota při měření °C 
 

Tlak při měření Pa 
 

Relativní hustota ideálního plynu 
 

Molární hmotnost složky i g.mol-1 

 

Molární hmotnost suchého vzduchu o referenčním složení g.mol-1 

𝜂 Dynamická viskozita Pa.s 

ν Kinematická viskozita µm2/s 

α Součinitel přebytku vzduchu  
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Objemové množství složky i  
 

Minimální objem kyslíku m3 

m Počet atomů uhlíku 

n Počet atomů vodíku 
 

Minimální objem suchého vzduchu m3 
 

Minimální objem vlhkého vzduchu m3 
 

Součinitel vlhkosti vzduchu 
 

Relativní vlhkost vzduchu % 
 

Parciální tlak vzduchu na mezi sytosti Pa 
 

Absolutní tlak vlhkého vzduchu Pa 
 

Objem vodní páry ve vzduchu m3/m3 

 

Objem suchých spalin m3 

 

Objem CO2 ve spalinách m3 

 

Objem N2 ve spalinách m3 

 

Objem H2O ve spalinách m3 

 

Objem vlhkých spalin m3 

 

Skutečný objem vlhkých spalin m3/m3 

 

Skutečný objem vlhkého vzduchu m3/m3 

 

Skutečný objem CO2 ve spalinách m3/m3 

 

Skutečný objem CO2 ve spalinách m3/m3 

 

Skutečný objem CO2 ve spalinách m3/m3 

 

Skutečný objem CO2 ve spalinách m3/m3 

A Šířka průřezu spalinového tahu mm 

B Délka průřezu spalinového tahu mm 

D Vnější Průměr trubky mm 

Tp1 Tloušťka trubky mm 

s1 Příčná rozteč mm 

s2 Podélná rozteč  mm 

Z1 Počet příčných řad 

Z2 Počet podélných řad 

n Počet hadů 

L1 Délka trubky m 

L Délka hada m 

tsin Teplota spalin na vstupu °C 

tsout Teplota spalin na výstupu °C 

tvin Teplota vody na vstupu °C 

tvout Teplota vody na výstupu °C 

pv Tlak vody Mpa 

ws Rychlost spalin m/s 
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Entalpie spalin kJ/Nm3 
 

Střední teplota spalin °C 
 

Světlý průřez m2 
 

Součinitel přestupu tepla konvekcí W/m2.K 
 

Součinitel tepelné vodivosti W/m.K 

Pr Prandtlovo číslo 
 

Korekční součinitel počtu řad svazku v podélném směru 
 

Korekční součinitel uspořádání svazku 
 

Přestup tepla sáláním W/m2.K 
 

Stupeň černosti proudu spalin 
 

Stupeň černosti povrchu stěn 

s Efektivní tloušťka sálavé vrstvy pro svazky z hladkých trubek 
 

Objemová koncentrace tříatomových plynů ve spalinách 
 

Parciální tlak tříatomových plynů ve spalinách Pa 
 

Absolutní teplota zaneseného povrchu stěny kJ/Nm3 

 

Střední teplota vody °C 

 

Celkový součinitel přestupu tepla W/m2.K 

k Součinitel prostupu tepla W/m2.K 
 

Součinitel tepelné efektivnosti 

 

Střední logaritmický teplotní rozdíl °C 

S Celková plocha povrchu výměníku m2 

Q Celkový výkon výměníku W 

P Výkon hořáku W 

PPC Paroplynový cyklus 

EP Emisní povolenka 

 

 


