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Shell a Gasunie chtějí na severu 
Nizozemska postavit velkou výrobnu 
vodíku 

Nizozemská ropná a plynárenská společnost Shell spolu s plynárenskou skupinou Gasunie 

mají v plánu postavit velkou výrobnu na vodík, která by se měla nacházet na severu 

Nizozemska. Dostatek energie pro výrobu vodíku má zajistit offshore větrný park 

s instalovaným výkonem až 10 GW. 

 

Výrobna, která by byla byla napájena novým offshore větrným parkem u pobřeží provincie 

Groningen, by měla do roku 2040 dosáhnout roční produkce až 800 tisíc tun vodíku. Podle 

společností by tak přispěla ke snížení nizozemských CO2 emisí o 7 milionů tun ročně. 

 

Společnosti chtějí podle agentury Reuters tento rok zahájit práce na studii proveditelnosti, 

zatímco budou hledat další partnery z oblasti průmyslu a energetiky, kteří by se k jejich 

projektu přidali. 

 

„Abychom mohli tento projekt realizovat, budeme potřebovat několik nových partnerů. 

Dohromady budeme vyvíjet a inovovat, abychom dali dohromady všechny dostupné znalosti 

a dovednosti,“ uvedla Marjan van Loon, ředitelka Shell Nederland. 

 

Výrobna by vyžívala elektrolýzu vody k „přeměně“ energie z obnovitelných zdrojů na vodík, 

který poté může být skladován a nebo použit rovnou v průmyslových odvětvích. Kapacita 

výrobny by měla být zhruba ve stejné výši, jako je nyní nizozemská produkce vodíku, který 

se ale nyní vyrábí ze zemního plynu. 

 

Nizozemsko má i přes masivní podporu obnovitelných zdrojů v posledních 2 letech stále 

5. nejvyšší CO2 emise na obyvatele v EU a obnovitelnými zdroji pokrývá pouze 7 % svých 

energetických potřeb. 

 

Větrný park, který by měl dodávat elektřinu pro provoz výrobny, by měl mít v roce 2030 

instalovaný výkon 4 GW a možnost navýšení až na 10 GW do roku 2040. První větrná 

elektrárna by mohla být uvedena dle plánů do provozu v roce 2027. 

 

Zdroj: Anopress IT,  www.oenergetice.cz, 4.3.2020 
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