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Vodíková 

transformace města: 

sociální rozměr 

a jeho kořeny



Historie chemického průmyslu v Ústí nad Labem

• Základy položeny již v polovině 19. století – Rakouský spolek pro 

chemickou a hutní výrobu; Schichtovy závody.

• Ideální poloha – splavné Labe, nově budovaná dráha směrem do 

hnědouhelného revíru.

• Za 50 let vzniklo z Ústí významné průmyslové centrum.



Přínos chemického průmyslu pro Ústí nad Labem

• Významné a proslulé chemické závody.

• Silní zaměstnavatelé.

• Hrdí zaměstnanci závodů.

• Hrdí obyvatelé města.

• Příliv nových obyvatel, kteří si postupně budovali vztah k městu.



Specifika Spolku

• Spolek vznikl s obřím kapitálem milionu zlatých.

• Spolek byl prvním závodem v Rakousku-Uhersku, který měl vlastní 

výzkumnou laboratoř.

• Jeden z prvních závodů, které stavěl byty pro zaměstnance.

• Vlastní školka pro děti zaměstnanců.



Obrovský přínos Spolku pro město

• Pracovní místa – v roce 1865 cca 500 dělníků. O dvacet let později již 

1500 dělníků. Postupné vystoupání až na 10 000.

• Sociální jistoty pro zaměstnance, hrdost k závodu i městu.

• Do Spolku zavítal v roce 1901 i císař František Josef I.



Historie vodíku v Ústí nad Labem

• Vodík vytvářen jako druhotný produkt při výrobě kyseliny solné už od 

roku 1899.

• Spolupráce mezi Spolkem a Schichtem – dohoda o využívání vodíku, 

vodíkovod.

• Továrník Schicht jej využíval ve svém závodě na Sřekově ke ztužování 

tuků. V roce 1911 šlo o první ztužovnu v pevninské Evropě.



Historie vodíku v Ústí nad Labem

• Vodík se podílel na osvětlení města – přimíchával se do svítiplynu.

• Vodík měl podíl na zisku Nobelovy ceny – Viktor Franz Hess jej použil do 

balonu, z kterého následně měřením potvrdil kosmické záření.



Budoucnost vodíku v Ústí nad Labem

• Uzavření spolupráce mezi městem a Spolkem v roce 2018.

• Vodík jako palivo budoucnosti, které má v Ústí ideální podmínky.

• Využití odpadního vodíku produkovaného v centru města.

• Ekologický přínos – snížení produkce škodlivin, snížení produkce hluku.



Budoucnost vodíkové dopravy v Ústí nad Labem

• Vybudování veřejné plnící stanice – dostupná i pro osobní či nákladní 

automobily.

• Zajištění kvality – napojení přímo na zdroj vodíku v areálu Spolku.

• Rychlé plnění, nonstop dostupnost.



Vodíkové cíle města

• Znovunabytí hrdosti Ústečanů na „jejich“ závod.

• Posílení vztahu mezi městem a jeho obyvateli.

• Potenciální příliv nových obyvatel – nové technologie, nová pracovní 

místa.

• Rozvoj průmyslu, kterému se ve městě dlouhodobě daří.



Vodíkové cíle města

• Čistá a atraktivní MHD pro občany i návštěvníky města.

• Pokroková technologie, která může být vzorem ostatním městům.

• Obnovení postupně upadající slávy chemického průmyslu v Ústí nad 

Labem.

• Posilování pozitivního vztahu mezi městem a Spolkem.



Ať se u nás vodíku daří ještě více než kdy dřív.


