
VODÍKOVÁ MOBILITA V 
ÚSTÍ NAD LABEM



• Projekt získal status strategického projektu JTF v rámci 
přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace

• Projednáno a schváleno Regionální stálou konferencí 
Ústeckého kraje dne 30. 06. 2021

• Celkové předpokládané náklady projektu 723 mil. Kč

• Jedinečný projekt svojí komplexností (od produkce vodíku 
po jeho využití v dopravě v jednom místě)

Projekt zavádění vodíkové mobility 
ve městě Ústí nad Labem



Projekt zavádění vodíkové mobility 
ve městě Ústí nad Labem

Spolchemie

dočištění H2

plnící stanice H2

autobusy H2

zázemí pro servis a údržbu H2 BUS



Ústí nad Labem – letecký pohled



• Využití odpadního vodíku produkovaného v centru města

• Snížení produkce škodlivých látek v ovzduší 

• Přínos ke klimatické neutralitě

• Snížení znečištění hlukem

• Zatraktivnění MHD

Hlavní přínosy



Vybudování čistící technologie H2

Vybudování plnící stanice H2

Rekonstrukce dílen údržby autobusů

Nákup H2 BUS

Hlavní aktivity



• Veřejná plnící stanice

• Provoz bez obsluhy 24/7

• Možnost plnění osobních a nákladních vozidel (350 bar a 
700 bar)

• Rychlost plnění 3 - 4 autobusy/hod. (75 kg/h)

• Napojení přímo na zdroj vodíku v areálu Spolchemie

Plnící stanice H2 – základní data



• Vypracována projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení 

• Pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení

• Podepsaná smlouva o zřízení práva stavby

• Příprava podmínek pro vyhlášení soutěže

Plnící stanice H2 – připravenost projektu



Plnící stanice H2 – schéma



Plnící stanice H2 – vizualizace



• Původní vozovna tramvají z 50. let

• V 70. letech přestavba na dílny pro servis a opravy 
autobusů  

• Nyní nutnost kompletní rekonstrukce pro splnění 
požadavků na servis a údržbu vodíkových autobusů

Rekonstrukce dílen údržby – základní data



• Zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení 

• Pravomocné stavební povolení

• Zahájeny práce na dokumentaci pro provádění stavby a 
výběr zhotovitele s předpokladem dokončení 1.Q 2022

Rekonstrukce dílen údržby –
připravenost projektu



Rekonstrukce dílen údržby – plánovaný stav



• Elektrobusy s vodíkovými palivovými články

• Plně nízkopodlažní klimatizované vozy délky 12 m 

• Dojezd cca 330 km

• Doba plnění nádrží cca 10-15 min

• Výkon motoru 2x 125 kW

Nákup H2 BUS – základní data



• Vyhlášena veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávku až 
20 ks autobusů s vodíkovým pohonem“

• Doručeny dvě nabídky

• Vybrán dodavatel H2 BUS, příprava podpisu rámcové dohody

Nákup H2 BUS – připravenost projektu



Nákup H2 BUS – vizualizace



DĚKUJI ZA POZORNOST
Bc. Martin Prachař, předseda představenstva 


