
 

 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Dolní Vítkovice a Cylinders Holding začaly lidi učit nebát se vodíku 

OSTRAVA, 12. 4. 2022 –  Dolní Vítkovice rozběhly ve spolupráci se skupinou Cylinders Holding, 
a to nejen v reakci na současnou energetickou krizi v Evropě, speciální vzdělávání o vodíku 
a jeho využití v budoucím životě lidí. Obsahem i způsobem výuky je „vodíkové vzdělávání“ 
v Ostravě první svého druhu u nás. Podílí se na něm lídři v oboru.  

První dva celodenní programy už do začátku tohoto týdne v Dolních Vítkovicích absolvovalo 
více než 30 lidí z podnikové sféry. „Cílem ale je po těchto pilotních seminářích zapojit i širší 
veřejnost, například pedagogy, studenty. Výsledkem by měla být znalost základních principů 
vodíkových technologií. Jsme totiž přesvědčení, že znalost odstraňuje strach z neznámého, a 
o to nám u vodíku nyní jde na prvním místě,“ uvedl ředitel Dolních Vítkovic (DOV) Tomáš Šiřina. 

Podstatnou částí popularizace vodíku jako energetického zdroje, prvku pro ukládání energií 
z obnovitelných zdrojů a alternativy pro pohon aut jsou jak expozice Velkého světa techniky 
v DOV, tak výrobní provozy společnosti Vítkovice Cylinders, která s dolnovítkovickým 
vzdělávacím areálem sousedí a je producentem nádob a systémů na skladování, přepravu a 
využívání vodíku. 

„Účastníky vzdělávání provádíme přímo místy, kde se vyrábí největší protlačované ocelové 
láhve na světě a vodíkové láhve až pro tlak 1000 barů. Ukazujeme jim i montáže tlakových 
zásobníků,“ doplnil Zdeněk Vomočil z technického rozvoje Vítkovice Cylinders a lektor 
vzdělávání. Lidé se mohou podívat také do prostoru budované první veřejné české vodíkové 
stanice pro plnění osobních vozidel, která bude zprovozněna ještě letos na jaře. Tu staví 
společnost Vítkovice. 
 

Velký svět techniky, součást science centra Svět techniky v ostravských Dolních Vítkovicích se 

profesionálně věnuje popularizaci vodíkových technologií už řadu měsíců. V rámci modernizované 

expozice „Svět civilizace”, kde jsou k vidění nejnovější vodíkové technologie, se děti, náctiletí a dospělí 

v produktivním i seniorském věku interaktivní formou seznamují s vizí vodíkové budoucnosti. 

Srozumitelně je tu ukázáno, jak se vodík vyrábí, v čem se skladuje a kde se dá použít. Expozice zahrnuje 

i první v ČR prodanou vodíkovou Toyotu Mirai, kterou pro vzdělávání a popularizaci vodíku zapůjčuje 



 

společnost Cylinders Holding. Ta je ostatně sama velkým propagátorem vodíkových technologií a 

lídrem v produkci skladovacích a transportních systémů pro využití vodíku. 

Popularizace vodíkových technologií je v souladu s cíli Vodíkové strategie České republiky a Evropské 

vodíkové strategie. Obsah seminářů je koncipován a konzultován s lídry v oboru 

 

KONTAKT PRO MÉDIA:  

Eva Kijonková, mediální zastoupení Dolních Vítkovic, tel. 721 857 097, eva.kijonkobva@ek-

media.com, eva.kijonkova@seznam.cz 
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