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Tisková zpráva 30. září 2021 

BASF otevírá cestu udržitelnému vodíku 

 BASF zkoumá získávání vodíku z metanu a elektrolýzou vody za pomoci 
obnovitelné energie. 

 Tato a další inovace mají přispět k zásadní úspoře emisí v chemickém 
průmyslu. 

 

Praha, Česká republika – 30. září 2021 – Vodík se řadí k nejdůležitějším 

alternativním palivům, uplatňuje se v průmyslové výrobě či dopravě a jeho 

význam bude i nadále růst. Ekologicky šetrné výrobě vodíku se aktivně věnuje 

BASF. Ta pracuje na zdokonalování dvou nízkoemisních procesů a ve vodíku 

spatřuje jeden z nástrojů pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. 

„Zaměřujeme se na získávání vodíku z metanu a elektrolýzou vody za pomoci 

obnovitelné energie. Kvůli výrazně nižší spotřebě elektřiny a vody má prioritu 

pyrolýza metanu, označovaná jako tyrkysový vodík,“ vysvětluje Filip Dvořák, 

generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice. 

BASF v této technologii spatřuje jeden z klíčů k bezemisní výrobě základních 

chemikálií, jež odpovídají za 70 % emisí chemického průmyslu. Na cestě k šetrné 

výrobě vodíku již BASF ve svém výrobním závodě v německém Ludwigshafenu 

dokončila zkušební zařízení pro nové procesy pyrolýzy metanu. Po úspěšném 

absolvování pilotních testů BASF předpokládá zavedení pilotního provozu. 

https://www.basf.com/cz/cs/media/news-releases/CZ/2021-cz/2021-03-29.html
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Nasazení této inovace v průmyslovém měřítku společnost očekává po roce 2030.  

„Budoucí aplikace klimaticky šetrného vodíku závisí nejen na technické 

proveditelnosti, nýbrž i na ceně a dostupnosti zelené energie. Tempo rozvoje 

obnovitelných zdrojů tak spolurozhodne o tom, bude-li v příštím desetiletí projekt 

připraven pro plošné uvedení na trh,“ doplňuje Filip Dvořák. V zájmu zajištění 

dostatečného množství energie z obnovitelných zdrojů proto BASF provádí 

rozsáhlé investice. Například pro zásobování svého hlavního závodu 

v Ludwigshafenu plánuje vybudovat pobřežní větrnou elektrárnu 

o předpokládané kapacitě 2 GW, vedle toho se BASF podílí také na výstavbě 

větrného parku Hollandse Kust Zuid s odhadovanou kapacitou 1,5 GW. 

Ve spolupráci se společností Siemens Energy navíc BASF v Ludwigshafenu 

zkoumá možnosti výstavby vodního elektrolyzéru s kapacitou 50 MW 

pro bezemisní výrobu vodíku z vody a elektrické energie. Takto získaný vodík má 

najít využití především v závodě BASF, v omezené míře se bude používat také 

pro dopravu v metropolitním regionu Rýn-Neckar.  

Součástí úsilí BASF o minimalizaci emisí je rovněž zajišťování kapacit 

pro ukládání CO2. V Antverpách, kde se rovněž nachází závod 

BASF typu Verbund, se chce společnost zapojit do jednoho z největších projektů 

pro ukládání CO2 v Severním moři. V rámci konsorcia Antwerp@C spolupracuje 

BASF na uskladnění emisí o objemu více než 1 milionu tun CO2 ročně. Konečné 

rozhodnutí o této investici má padnout v roce 2022. 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 

dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2021/05/p-21-217.html
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2021/05/p-21-217.html
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2021/09/p-21-297.html
https://www.basf.com/cz/cs/who-we-are/strategy/verbund.html
http://www.basf.com/
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průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

 

http://www.basf.cz/
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