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Naše vize CEET

Společně vyvíjíme nové metody, materiály a technologie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou 
energetiku v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni.

Jednání průmyslové rady - CEET30.03.2021

Naše mise CEET

Sdílení unikátního laboratorního zázemí v čele s fundovanými odborníky pro vzdělávání, výzkum a vývoj v 
oblasti moderní energetiky ve spolupráci s partnery z aplikační sféry a výzkumnými organizacemi.

Naše strategie

Veškeré aktivity CEET jsou koordinovány pro naplnění priorit od krajské až po mezinárodní úroveň v souladu 
se strategickými dokumenty s velkým důrazem na spolupráci výzkumné a aplikační sféry.
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75 FTE

73 FTE

28 FTE

59 FTE

Celkem 235 FTE
Infrastruktura cca 1 mld. Kč, cca 40 ml. EUR

Jednání průmyslové rady - CEET
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Zahájení vodíkové mobility v podmínkách 
Dopravního podniku Ostrava a.s.
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Dispoziční uspořádání plnící stanice

➢ 2 shodné autonomní plnící stanice

➢ 4 výdejní stojany 3x 350 barů, 1x350/700 barů

➢ Výkon každé stanice 250 kg H2

➢ Plnění vozidel se uskuteční přepouštěním vodíku ze 

zásoby

➢ Zachování provozu i při poruše některé plnící 

stanice

➢ Možnost výdeje ze pravé i levé strany

➢ Náhradní parkovací plocha – vyvolaná investice

19.12.2019
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Základní požadavky na kapacitu VPS v DP Ostrava, Hranečník

Požadovaná kapacita obsloužených vozidel denně 10 bus + 15 PKV

Celková kapacita stlačeného vodíku denně 400 kg

Požadavek na kapacitu plnění bus vodíkem 30 kg

Požadavek na kapacitu plnění PKV vodíkem 5 kg

požadavek na frekvenci plnění bus 1 krát denně

časový požadavek na plnění bus 2 krát denně

požadavek na plnění PKV průběžně / den

Realizace projektu plnící stanice

19.12.2019
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Ilustrativní příklad základních komponentů plnící stanice

700-900 bar

19.12.2019

Vodíková plnící stanice od společnosti Haskeln. Vysokotlaká zásoba vodíku
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Hlavním cílem předkládaného projektu CEETe je

vybudování výzkumně-aplikační základny pro

poskytování služeb technologického transferu a

ověřování inovativních řešení při transformaci

stávající energetiky na bezuhlíkové technologie s

vazbou na efektivní cirkulární ekonomiku a rozvoj

vodíkové energetiky.

CEET•e – cíle projektu

Specifickými cíli jsou:

1. Vybudování unikátního objektu v souladu s principy udržitelné energetiky,

2. Vybudování špičkově vybavené infrastruktury zahrnující všechna potřebná pracoviště energetické konverze

3. Vytvoření nabídky služeb inovačního a technologického transferu v oblasti moderní energetiky, zpracování alternativních paliv a

jejich konverze k dalšímu využití.

30.03.2021 spolupráce ABB a CENET
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CEET•e
Centrum energetických a enviromentálních technologií -

explorer

- Modulární
- Škálovatelný – „LEGO 

System“ 
- Digital twin, Building 

Information Modelling
- Energetický štítek A -

Energeticky soběstačný s 
aktivním řízením energie

- Efektivní 
vodohospodářství

- V „EKO“ designu pro 
účely instalace v městské 
zástavby
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INPUTS:
- Alternativní zdroje energie
- Obnovitelné zdroje - FVE, větrná 

elektrárna, tepelná čerpadla

technologie:
- Termochemická konverze – plasma a pyrolýza
- Vodíkové hospodářství

OUTPUTS:
- Pyrolýzní plyn, plazma 
- Elektrická energie
- Tepelná energie
- Chemické produkty30.03.2021 spolupráce ABB a CENET
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CEET•e – harmonogram realizace 

30.03.2021 spolupráce ABB a CENET
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Vizualizace možného technického řešení stanice dle studie proveditelnosti

spolupráce ABB a CENET30.03.2021

Rozpracování projektu CEET
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MOTIVACE

PROJEKTU



CÍLE

PROJEKTU
SUROVINOVÁ

NEZÁVISLOST

TVORBA REG., NÁRODNÍCH

A NADNÁRODNÍCH STRATEGIÍ

ŠETRNÁ VÝROBA

ENERGIE

BEZPEČNOST ČR

ENERGETICKÁ

SOBĚSTAČNOST

VYHODNOCOVÁNÍ

DOPADŮ NA SPOLEČNOST

ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH

METODIK A TECHNOLOGIÍ

ELIMINACE

PATOLOGICKÝCH JEVŮ



Děkuji Vám za pozornost

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
+420 59 732 9308

stanislav.misak@vsb.cz
www.vsb.cz
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