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Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

V tomto čísle 
se představují:

Nacházíme se v turbulentním období
permanentní energetické revoluce
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KLÍČEM K ÚSPĚCHU FIRMY JSOU JEJÍ LIDÉ 
SETKÁVÁME SE S TĚMI  NEJLEPŠÍMI
Silné a perspektivní firmy si uvědomují, že jejich největším přínosem jsou lidé. Proto pro ně hledáme ty 
nejlepší. V Hays Engineering spolupracujeme s klíčovými společnostmi z oblasti automobilového průmyslu, 
potravinářství, elektro výroby, vývoje a energetiky.

Spolupráce s Hays Engineering přináší těmto firmám záruku kvalitních kandidátů, kteří naši odborní 
konzultanti doporučí na volná pracovní místa. Jako uchazečům o zaměstnání vám pak nabízíme individuální 
přístup, díky kterému získáte nabídky odpovídající přesně vašemu profilu a zkušenostem.

Mimo jiné se specializujeme na pozice:

Ředitel závodu

Manažer výroby, kvality, technologií, logistiky či procesního řízení

Projektový manažer

Specialisté inženýringu – proces, kvalita, výroba

hays.cz

Máte-li zájem o více informací o možnostech spolupráce a dalších 
službách Hays, kontaktujte naše pobočky v Praze a v Brně na tel. 
+420 225 001 711 nebo +420 542 519 122 nebo prostřednictvím 
emailu prague@hays.cz / brno@hays.cz.
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Pane ministře, od 1. ledna 2014 jste byl
jmenován zmocněncem vlády pro řešení
problémů spojených s revitalizací v Mo-
ravskoslezském a Ústeckém kraji. Co to
pro Vás konkrétně znamená? Nakolik vy-
užijete zkušenosti získané v čele minister-
stva ve své další práci?

Vážím si důvěry, kterou mi vyjádřila
vláda a představitelé obou regionů. Velmi
si tohoto kroku cením a plně si uvědomuji
velkou zodpovědnost, kterou s sebou tato
pozice přináší. Jsem rád, že mohu pokra-
čovat v tom, co už vlastně dělám několik
let. Snažím se pomáhat českému průmyslu
a průmyslovým regionům. Patřím mezi za-
stánce myšlenky, že průmysl nás živí a měl
by být národním zájmem. I když se to
možná některým nelíbí, musíme pokračo-
vat v tom, co umíme. Věřím, že jako vládní
zmocněnec mohu ledacos změnit, nebo
alespoň ovlivnit. Využívám a budu využí-
vat všechny své zkušenosti, ale spíše
uplatním ty z předešlých let, z řízení Třinec-
kých železáren, působení v různých insti-
tucích, Svazu průmyslu a dopravy, vedení
Vysoké školy podnikání atd.

Situace v obou krajích není nijak růžová.
Některá opatření k její nápravě byla přijata
za Vašeho ministrování. Co vše je třeba
podle Vašeho názoru udělat, aby se zlep-
šila?

I když bych si to přál, situace v těchto
krajích se nedá zlepšit ze dne na den ani
z roku na rok. Nová pracovní místa, která
bychom nejvíc potřebovali, ať už v zavede-
ných firmách nebo v nově vznikajících, se
„rodí“ velmi těžce. Navíc jsme v situaci,
kdy musíme bojovat i za ta stávající místa,
aby nezanikla a aby nepřibývalo nezaměst-
naných. Samozřejmě neexistuje žádná
spásná myšlenka, která by nějak jedno-
duše pomohla těmto dvěma regionům,
které doplácejí i na špatná rozhodnutí v mi-
nulosti. Taky příliš neovlivníme situaci na
evropských trzích, na kterých jsme závislí.
Ale možnosti tady jsou. Musíme podpořit
firmy, které se chtějí rozvíjet, které chtějí
exportovat. Musíme přestat ztěžovat fir-
mám a lidem jejich podnikání dalšími po-
platky a byrokratickými nařízeními. Mezi
zbytečně zatěžující opatření já osobně
řadím i těžební limity v Ústeckém kraji.
A nemohu nezmínit poplatky za obnovi-
telné zdroje, které zatěžují průmyslové
firmy. Na tom bychom ještě měli pracovat.
Obecně bychom měli firmám pomoct zvý-
šit jejich konkurenceschopnost. Pro Mo-
ravskoslezský a Ústecký kraj je také důle-
žité, aby fungovala komunikace a nejlépe
také spolupráce mezi představiteli regionu
a vládou a v tom může hrát zásadní roli
právě vládní zmocněnec.

Ministrem jste celkem pět měsíců. Za tuto
dobu se toho příliš udělat nedá, spíše se

jen takříkajíc „rozkoukat“. Vaší výhodou
bylo, že jste z předcházející činnosti byl
s ministerstvem v častém kontaktu. Zají-
malo by nás proto, co považujete za hlavní
úspěch, kterého jste jako ministr dosáhl?  

Nesouhlasím s tím, že se za 5 měsíců
nedá příliš udělat. Podepsali jsme s minis-
terstvem zahraničních věcí důležitou do-
hodu o zásadách spolupráce při budování,
provozování a řízení sítě zahraničních za-
stoupení. Nastolili jsme tak nový trend
spolupráce mezi MPO a MZV v oblasti pro-
sazování hospodářských zájmů ČR v zahra-
ničí a podpory exportu. Přes vládní i parla-
mentní krizi se nám podařilo prosadit no-
velu zákonu omezující dopady na spotře-

bitele, v jejímž důsledku klesly s přícho-
dem nového roku poprvé za mnoho let
koncové ceny elektřiny pro všechny spo-
třebitele. Podařilo se ustavit a rozběhnout
pracovní skupinu pro řešení hospodářské
a sociální situace v Moravskoslezském
kraji. Návrhy opatření, které vznikly po-
stupně na jednáních v Ostravě, vláda
schválila 25. září a mohly se tak ve velmi
krátkém čase rozběhnout konkrétní kroky
pomoci. Rozbíhají se nové dotační pro-
gramy na podporu firem, revitalizační pro-
jekty atd.

Rád bych také zmínil, že jsme pokročili
v procesu aktualizace Státní energetické
koncepce a provedli jsme razantní změny
v řízení Strategie mezinárodní konkurence-
schopnosti ČR prostřednictvím nové Rady
vlády pro konkurenceschopnost a infor-
mační společnost.

Česko je exportně orientovanou zemí, na
průmyslu a jeho rozvoji je postavena její
budoucnost. Jste spokojen s vývojem prů-
myslové výroby a výsledky zahraničního
obchodu v roce 2013?

První polovina roku příliš důvodů ke
spokojenosti nedávala. Situace se nicméně
během roku zlepšovala a v současné době

již můžeme být mírnými optimisty.  V 1.
čtvrtletí se průmyslová výroba dotkla
svého dna, když se snížila o 5,4 %. Ve 2.
čtvrtletí se propad zmírnil na 2,4 %. Ve 3.
čtvrtletí se již průmysl vrátil k růstu zvýše-
ním produkce o 3,7 %. Vše nasvědčuje
tomu, že růst pokračuje, přesto za celý rok
2013 skončí podle našeho odhadu průmys-
lová produkce v minusu kolem 0,5 %. 

Zahraniční obchod se loni vyvíjel podob-
ným způsobem jako průmyslová výroba.
Po výrazných propadech vývozu i dovozu
v 1. čtvrtletí se v průběhu roku jeho výkon

Patřím mezi zastánce myšlenky, že průmysl nás živí 
a měl by být národním zájmem,
říká v rozhovoru pro CzechIndustry a Spektrum doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., ministr průmyslu a obchodu 
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Ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala a Jiří Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, 
po jednání pracovní skupina pro řešení hospodářské a sociální situace v Moravskoslezském kraji
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postupně zlepšoval, až v říjnu dosáhl jeho
obrat zatím historicky nejvyššího objemu
od vzniku ČR. Přebytek obchodní bilance
pak letos překonává rekordní výsledky
roku 2012. Samozřejmě si uvědomujeme,
že se jedná o výsledky založené na přes -
hraniční statistice. V národním pojetí, které
lépe zohledňuje vliv zahraničního obchodu
na ekonomiku, již tak oslnivé výsledky ne-
jsou. O tom ostatně svědčí i poněkud pře-
kvapivý vývoj HDP ve 3. čtvrtletí, kdy i vli-
vem záporného příspěvku zahraničního
obchodu skončila česká ekonomika opět
v mírném poklesu. 

Obecně ale můžeme říci, že současný
vývoj průmyslu i zahraničního obchodu
dává větší důvod ke spokojenosti, než
tomu bylo na začátku roku 2013. Nicméně
zůstáváme realisté a uvědomujeme si, že
současné oživení je velmi křehké a další
vývoj je spojen s řadou rizik.

S tím, úzce souvisí kvalita podnikatel-
ského prostředí v ČR. Myslíte si, že odpo-
vídá současným potřebám našich podni-
katelů? 

Podnikatelské prostředí, které lze hod-
notit podle mnoha oblastí (např. vstup
a podpora podnikání, vymahatelnost
práva, predikovatelnost a placení daní,
pružnost pracovního trhu, vyřízení staveb-
ního povolení, zápisy do úředních listin,
přístup k úvěrům, ochrana investorů,
apod.), se postupně vyvíjí již přes dvacet
let. Ministerstvo průmyslu a obchodu
(dále jen MPO) si situaci podnikatelů a živ-
nostníků uvědomuje, má zpracovány ana-
lýzy a rozbory, nadále bude vyhodnoco-
vat, jaké možné právní úpravy by z hledi-
ska podnikatelského prostředí a hospodář-
ského růstu byly vhodné. MPO usiluje
o určité zjednodušení a posuzování uve-
dené problematiky, zejména v oblasti sni-
žování finanční a administrativní zátěže.
Jedná se o dlouhodobý proces a je ne-
ustále co zlepšovat. Na druhou stranu
došlo např. k pozitivním změnám v oblasti
zápisů a změn v obchodním rejstříku, po-
zitivně lze zhodnotit i kompromisy v záko-
níku práce. MPO zlepšilo zcela zásadně
čerpání strukturálních fondů. Vznikla uce-
lená strategie mezinárodní konkurence-
schopnosti ČR, podporují se správné
obory, stejně tak inovační strategie má lo-
giku. Dobře vůči firmám funguje Národní
politika podpory kvality, EGAP, Česká ex-
portní banka a Českomoravská záruční
a rozvojová banka pro malé a střední pod-
nikatele.

Konkurence ve světě sílí, to, že vyvezeme
vše, co vyrobíme, je minulostí. K posílení
naší pozice má přispět Strategie meziná-
rodní konkurenceschopnosti. Jedná se
o dokument, který je otevřený změnám
tak, aby reagoval na ekonomický vývoj ve
světě. Jak zaznělo na nedávném sněmu
Svazu průmyslu a dopravy, tvoří dobrý zá-
klad, nicméně, řadu věcí v něm je třeba
doplnit nebo pozměnit. Které to jsou
podle Vás především?

Strategie mezinárodní konkurence-
schopnosti (SMK) přes veškerou snahu
o její naplňování nebyla dynamickou stra-
tegií s jasným popisem cílů za použití re-

levantních metrik. Spíše připomínala ná-
kupní seznam/shopping list nejrůznějších
agend jednotlivých rezortů bez jejich
zřejmé prioritizace. SMK jako klíčová stra-
tegie musí být přijata hospodářskými a so-
ciálními partnery jako „vlastní“ dokument,
se kterým by se široká odborná veřejnost
dokázala více identifikovat. Cestou je
proto věcná změna stávající SMK spočíva-
jící ve zjednodušení jejího řízení, jasné
kvantifikaci strategických cílů s využitím
měřitelných indikátorů a konečně revize
počtu projektů s důrazem na ty, které re-
álně pomohou české konkurenceschop-
nosti. Musíme vytvářet stabilní a předví-
datelné ekonomické prostředí pro rozvoj
podnikání, které je vhodné pro vytváření
a udržení pracovních míst a stimulaci no-
vých investic. Nové složení Rady vlády pro
konkurenceschopnost a informační spo-
lečnost dalo úkol jednotlivým rezortním
ministrům stanovit cílové hodnoty nejdů-
ležitějších metrik k naplnění konkrétních
cílů SMK s cílem vytáhnout ČR z 46. místa
žebříčku WEF do první dvacítky do roku
2020.

Podstatnou část svého profesního života
jste pracoval v Třineckých železárnách, po-
sledních 14 let až do roku 2011 ve funkci
generálního ředitele a předsedy předsta-
venstva. Myslíte si, že má těžký průmysl
v Česku budoucnost, nebo bude docházet
k jeho přesunu mimo Evropu do regionů,
které jsou pro něj z pohledu ceny energie
a ekologických požadavků „příznivější“?

K přesunu těžkého průmyslu na východ
již dochází a částečně si za to můžeme
sami, protože nepracujeme dostatečně na
zlepšení podmínek a některé firmy nepra-
cují dostatečně na zvýšení své konkuren-
ceschopnosti a stále přetrvává už dlouho
diskutovaný problém, že chybí provázání
výzkumu a vývoje s praxí. Přesto jsem pře-
svědčen, že těžký průmysl má v Česku bu-
doucnost, je to naše know-how, které ale
musíme rozvíjet. Budoucnost českého prů-
myslu závisí na poptávce po jeho výrob-
cích a na investicích do modernizace pří-
padně restrukturalizace. Obojímu se dá po-
moct, ale musí se chtít.

Kvalifikovaná pracovní síla a aplikovaný
výzkum na vysoké úrovni patří mezi atri-

buty, které ovlivní budoucnost našeho
průmyslu. V obojím nám ujíždí vlak. Minis-
terstvo přijalo řadu opatření, která mají
tento stav změnit, zlepšit. Konkrétně se
jedná o daňové zvýhodnění na podporu
odborného vzdělávání a podporu apliko-
vaného výzkumu. Myslíte si, že jsou při-
jatá opatření dostačující nebo bude třeba
přijmout další?

Daňová zvýhodnění v oblasti odborného
vzdělávání jsou důležitým krokem, o kte-
rém se mnoho let pouze mluvilo a který za-
městnavatelé vítají, ale stejně jako u pod-
pory aplikovaného výzkumu, se jedná jen
o jeden důležitý krok. Abychom dosáhli
společného cíle, jímž je vysoká připrave-
nost absolventů na zaměstnání a naopak
minimální absolventská nezaměstnanost,
je třeba pokračovat v nastavování systémo-
vých opatření, která prohloubí spolupráci
podniků a technických škol. V rámci těchto
opatření by měla být dále zvýšena moti-
vace studentů pro zapojení se do odbor-
ných praxí, a tím i vyšší pravděpodobnost
nalezení pracovního uplatnění po skončení
studia. Též by měla být zvýšena motivace
firem, kdy díky skutečnému zapojení stu-
dentů do řešení odborných úkolů v rámci
studentských praxí se může zvýšit růst
efektivnosti těchto firem. Na naplnění cíle
musí spolupracovat všechna zaintereso-
vaná ministerstva, krajské úřady, předsta-
vitelé škol, zaměstnavatelů i veřejnost, což
se v poslední době celkem daří.

Také v oblasti aplikovaného výzkumu je
třeba dlouhodobě pracovat na vylepšení
celého systému podpory výzkumu, vývoje
a inovací tak, aby naplňoval základní po-
žadavek na zvyšování konkurenceschop-
nosti České republiky. To zahrnuje úpravy
v oblasti institucionálního nastavení, kde
se snažíme o zpřesnění kompetencí a zlep-
šení spolupráce jednotlivých orgánů státní
správy a dalších aktérů inovačního sy-
stému, samozřejmě i s využitím meziná-
rodních zkušeností. Účelem této snahy je
zvýšení efektivity podpory této oblasti ze
strany státu, jasné stanovení odpověd-
nosti za jednotlivé oblasti, zjednodušení
administrativy, zkvalitnění a zvýšení trans-
parentnosti hodnoticích procesů, vytvá-
ření předpokladů pro zkvalitnění spolu-
práce mezi podnikovým a výzkumným
sektorem atd.

Vedle výše uvedených aktivit podporu-
jeme také řadu konkrétních kroků na pod-
poru aplikovaného výzkumu, kde mohu ak-
tuálně uvést například spolupráci s Tech-
nologickou agenturou ČR na přípravě pro-
gramu Epsilon, který je určen především
na podporu výzkumu a vývoje pro potřeby
průmyslu. Důležitým nástrojem na pod-
poru inovací jsou operační programy. Nyní
právě vrcholí příprava Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost, který je připravován v úzké
spolupráci se všemi relevantními orgány
státní správy, organizacemi z průmyslové
sféry i dalšími subjekty tak, aby maximálně
pomohl zvýšit objem kvalitního výzkumu
a jeho využití v inovacích a tedy na trhu,
aby byl komplementární a tvořil žádoucí
synergie s ostatními nástroji na podporu
výzkumu, vývoje a inovací využívanými
v České republice. �
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Nedojde tak k vrácení žádných pro-
středků zpět na účty evropské unie
a všechny přidělené prostředky

budou použity na rozvoj konkurence-
schopnosti českých firem. V součtu od
roku 2008 už podnikatelé získali na svoje
účty 54 mld. Kč. Mgr. Alexandy Rudyša-
rové, náměstkyně ministra průmyslu a ob-
chodu pro fondy EU, výzkum, vývoj a ino-
vace, jsme položili několik otázek věnova-
ných podpoře podnikatelů z fondů Evrop-
ské unie v tomto a příštím rozpočtovém
období. 

Paní náměstkyně, Operační program Pod-
nikání a inovace vstoupil do poslední fáze.
Daří se naplňovat jeho hlavní cíl?

Hlavním cílem programu je, aby do
konce programovacího období byla zvý-
šena konkurenceschopnost české ekono-
miky a inovační výkonnost sektoru prů-
myslu a služeb se přiblížila úrovni před-
ních průmyslových zemí Evropy. Průběžné
indikátory nám ukazují, že se tyto cíle daří
naplňovat. 

Jste spokojena s jeho dosavadním průbě-
hem, co se především podařilo?

Zatím jsme vydali rozhodnutí u 9650
projektů, které např. vytvoří 2580 nových
nebo inovovaných produktů (a ty vedou ke
zvýšení tržeb podpořených firem o 17 %
v celkové částce 54 mld. CZK), 21 500 no-
vých pracovních míst, uspoří 1,125 TJ
energie a zvýší přidanou hodnotu firem. To
jsou jen vybrané indikátory, které nám ale
dávají důvod k optimistickému předpo-
kladu, že stanovených hodnot bude v roce
2015 dosaženo.

Program má celkem šest prioritních os.
Můžete nám je přiblížit včetně příkladů
úspěšných projektů?

Prioritní osa 1 „Vznik firem“ je zaměřena
na zvýhodněné financování a nové fi-
nanční nástroje na podporu podnikání.
Druhá prioritní osa „Rozvoj firem“ je za-
měřena na bankovní nástroje podpory,
podporu nových výrobních a ICT techno-
logií. Prioritní osa 3 „Efektivní energie“ cílí
na úspory energií a obnovitelné zdroje
energie (především malé vodní elek -
trárny). Osa „Inovace“ kombinuje zvyšo-
vání kapacity výzkumu a vývoje se zvyšo-
váním inovační výkonnosti podniků. Pri-
oritní osa 5 „Prostředí pro podnikání a ino-
vace“ vytváří infrastrukturu pro rozvoj lid-
ských zdrojů, podnikatelské nemovitosti
a vědeckovýzkumné pracoviště. Předpo-
slední osa 6 „Služby pro rozvoj podnikání“
je zaměřena na podporu poradenských
a marketingových služeb podnikatelům.
Doplňková prioritní osa 7 „Technická
pomoc“ slouží k pokrytí výdajů na admini-
straci programu.

Úspěšných projektů je hodně, a proto se
vybírají velmi těžce.  Z pohledu zaměstna-
nosti jsou například velmi prospěšná cen-
tra sdílených služeb (program ICT a Stra-
tegické služby), tento program je úspěšný
i z hlediska podpořených produktů – napří-
klad byl podpořen vývoj nové verze antivi-
rového programu AVG, nebo podklady pro
„mapy.cz“, českého konkurenta k produk-
tům Google. Podporujeme rovněž projekty
zaměřené na výrobu elektřiny z biomasy,
malých vodních elektráren, rekonstrukce
sítě zásobování teplem, nebo zateplování
firemních provozů. Budujeme velkou vě-
decko-výzkumnou kapacitu, podpořili jsme
vznik 29 podnikatelských inkubátorů a 62
vědecko-technologických parků (např. BIC
Plzeň, BIC Ostrava). V inovacích podporu-
jeme nápady firem v oblasti léčiv, kosme-
tiky, bio a nanotechnologií, strojírenství,
automobilovém průmyslu a dalších odvě-
tvích. Podpořili jsme mimo jiné kosmetic-
kou řadu krémů obsahujících kyselinu hya-
luronovou, nebo poslední verzi tradiční
české hry Merkur.

Z úspěšných projektů bych dále ráda
jmenovala projekt společností Vyrtych -
Centrum vývojových a zkušebních labora-
toří svítidel; BIOSTER - Polyfunkční labora-
toř BIOSTER zaměřená na vznik specializo-
vaného pracoviště VaV v oboru zdravotnic-
kých prostředků v oblasti šaržovitých oxi-
dačních a fermentačních procesů s kon-
covkou v čistých prostorách třídy C
a A podle platné legislativy;  Contipro Bio-
tech s.r.o. – projekty na využití kyseliny
hyaluranové v kosmetice a lékařství nebo
projekt společnosti JUTA a.s. na výrobu
profilovaných polyefinických geomem-
brán a výrobu inovovaných membrán pro
stavebnictví.

Jak si v příjmu podpory vedou jednotlivé
kraje?

Ze sledovaných ukazatelů proplacených
prostředků příjemcům dle jednotlivých
krajů je možné vyčíst, že nejvíce aktivní
jsou podnikatelé v Jihomoravském (pro-
placeno 6,87 mld. Kč), Moravskoslezském
(6,73 mld. Kč) a Středočeském (5,81 mld.
Kč) kraji. Celkem bylo na účty podnikatelů

vyplaceno k listopadu 2013 přes 54
mld. Kč.

Zvýšený důraz je v posledním období kla-
den na podporu strukturálně postižených
regionů. Co vše jim nabízíte?

Některé výzvy jsou vypsány pouze pro
strukturálně postižené regiony (např. Roz-
voj), ostatní výzvy obsahují vybraná zvý-
hodnění, kdy podnikatelé ze strukturálně
postižených regionů mají nárok na vyšší
objem prostředků – např. v Inovacích
mohou získat místo max. 50 mil. Kč dotaci
až 75 mil. Kč. Kromě strukturálních fondů
se snažíme postižené regiony podporovat
také národními programy (např. nově vy-
hlášený program REVIT).

Můžete nám objasnit pravidlo N+2/N+3?
Pravidlo N+2 znamená, že každý záva-

zek členské země přijatý vůči Evropské ko-
misi musí být splněn do dvou let od přijetí
tohoto závazku (do konce druhého roku
po roce přijetí závazku). Analogicky totéž
platí pro pravidlo N+3. V opačném pří-
padě může Evropská komise část závazku,
který nebyl uhrazen platbou na účet, nebo
k němu neobdržela žádost o platbu, zrušit.
V praxi to znamená, že finanční pro-
středky alokované pro členský stát pro
roky 2007-2010 musí být vyčerpány (tj. re-
álně proinvestovány v projektech) nejpoz-
ději do konce roku 2013 (pravidlo N+3).
Pro projekty z období 2011-2013 platí pra-
vidlo N+2, nyní se pravidlo N+2 týká pro-
jektů pouze z roku 2011, proto se v letoš-
ním roce mluví o souběhu pravidel N+2 /
N+3 a je nutné splnit závazky let 2010
a 2011.

Připravuje se nová verze operačního pro-
gramu na období 2014 – 2020, která při-
nese některé změny. V čem spočívají
především?

Větší důraz bude kladen na inovace vyš-
ších řádů, maximální využití stávající VaVaI
infrastruktury. Podporovány budou více
i netechnické inovace orientované na zvý-
šení efektivnosti výrobních procesů, zavá-
dění procesních a marketingových inovací.
Podnikatelé budou motivováni k zakládání
podniků prostřednictvím rizikového kapi-
tálu a mikro úvěrů, budou rozšiřovány po-
radenské služby expertů se znalostí mezi-
národního prostředí a poradenské služby
pro strategické řízení a management ino-
vací, např. mentoring, koučink, foresight.
V oblasti energie bude podporována vý-
stavba, posílení, modernizace a rekon-
strukce vedení přenosové soustavy a na-
sazení smart prvků v distribučních sousta-
vách, vyšší využití tepla ze stávajících bio-
plynových stanic pomocí vzdálené koge-
nerace a kombinovaná výroba elektřiny
a tepla z biomasy.

K dosažení růstu firmy na trhu je nutné vycházet 
z kvalitního nápadu a vzdělaných lidí
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán OPPI poslalo firmám za rok 2013 přes 13 miliard
korun. Zároveň došlo k certifikaci prostředků a splnění pravidla N+2/N+3. 
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Změní se výše poskytovaných pro-
středků?

Výše poskytovaných prostředků bude
odpovídat nové mapě regionální podpory,
která se ještě připravuje. Dá se očekávat,
že strop dotační podpory klesne ze součas-
ných 60, 50, 40 % (malý, střední, velký pod-
nik) o 10-15 %. Celková alokace programu
by měla ale zůstat na úrovni stávajícího
operačního programu, hovoříme tedy
o cca 100 mld. Kč k rozdělení podnikate-
lům.

Ve stručnosti je možné říci, že cílem všech
opatření je posílit mezinárodní konkuren-
ceschopnost České republiky a našich
firem. Které další kroky je třeba udělat
kromě těch, které se týkají OPPI?

Cílem MPO je pokračovat v realizaci
Strategie mezinárodní konkurenceschop-
nosti (SMK). Navrhli jsme zjednodušení je-
jího řízení a jasnou kvantifikaci strategic-
kých cílů za použití relevantních metrik,
které by měly reálně pomoci české konku-
renceschopnosti a posunout nás ze 46.
místa žebříčku WEF do první dvacítky. Za-
měříme se zejména na kvalitu státní
správy, snížení administrativní a daňové
zátěže, podporu kvalitního VaV a transfer

výsledků do průmyslu, rozvoj dopravní in-
frastruktury, stabilitu a předvídatelnost
ekonomického prostředí, orientaci na pro-
dukční segmenty s vyšší přidanou hodno-
tou, technické vzdělávání a inovace vyš-
ších řádů. V rámci řízení bude mít Rada
vlády pro konkurenceschopnost a infor-
mační společnost pouze 13 klíčových členů
v čele s premiérem oproti původním 24
členům a bude nově fungovat pouze ve 3
pracovních výborech (oproti původním 4)
- Instituce, Infrastruktura a Inovace, což
představuje zjednodušení celé struktury
SMK z 9 pilířů na půdorys 3 pilířů.

Stát nemůže suplovat vlastní aktivity
firem a společností. Obstály by české
firmy v mezinárodní konkurenci i bez při-
spění státu? 

V České republice je velké množství
úspěšných a prosperujících podniků, do-
tační podpora je pouze impulsem k nastar-
tování rychlejšího růstu, proto si myslím,
že by české firmy obstály i bez této pod-
pory.

Někteří podnikatelé se netají tím, že pod-
pora ze strany státu je nedostatečná. Je
tomu tak nebo by spíš měli začít u sebe?

Jsme součástí Evropské unie a naše
možnosti podpory podnikatelů jsou ome-
zeny unijními pravidly. Stát podporuje
průmysl jako hlavního tvůrce HDP, za-
městnanosti, a to v mezích dovolených
EU. Snahou je získat vyvážený mix pod-
pory podniků, který se nám v dotační po-
litice daří, nicméně např. v oblasti energe-
tiky cítíme ještě neúměrné zatěžování pod-
niků příspěvkem na obnovitelné zdroje. Co
mě těší je, že naši podnikatelé mají dost
inovativních nápadů a dokáží se prosazo-
vat na globalizovaném trhu. Stále platí, že
k dosažení růstu firmy na trhu je nutné vy-
cházet z kvalitního nápadu a vzdělaných
lidí. Stát pak může podat pomocnou ruku. 

Člověk by měl být od přírody optimistou.
Myslíte si, že se podaří „rozhýbat“ prů-
mysl, ale i výzkum a vývoj tak, abychom
opět patřily do první dvacítky úspěšných
zemí?

Snahou Ministerstva průmyslu a ob-
chodu jako garanta Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti bude dostat Če-
skou republiku do první dvacítky v hori-
zontu roku 2020. Tohoto cíle je reálné do-
sáhnout, pokud dojde k naplnění synergií
mezi podniky, občany a státní správou. �

Paroplynová elektrárna pro Irák

Dozorčí rady ČEB a EGAP schválily 19.
prosince financování a pojištění nej-
většího letošního společného ob-

chodního případu. Jde o výstavbu jedné ze
tří fází projektu paroplynové elektrárny
v iráckém Erbílu (autonomní oblast Kurdis-
tán). Vývozcem je česká společnost PSG,
která dodá technologii parního cyklu o no-
minálním výkonu 280 MW pro iráckou spo-
lečnost KAR Power. 

Česká exportní banka poskytne financo-
vání formou vývozního odběratelského
úvěru ve výši  271 370 830 USD.  Maximální
pojistná hodnota celé transakce je pro
EGAP téměř 7,5 mld. korun. Podle ČEB
a EGAP jde o referenční zakázku v oblasti
energetiky v celém arabském světě, inves-
torem je silná skupina KAR Company, která
je významným soukromým operátorem
ropných polí v Iráku. „A především – vi-
díme zde pozitivní dopad na zaměstnanost
v České republice – vznikne více než 1500
pracovních míst. Zároveň však řadíme
tento případ mezi případy s mimořádně vy-
sokým pojistným rizikem. Irák podle hod-
nocení OECD spadá do sedmé, tedy nejrizi-
kovější kategorie,“ dodává k obchodnímu
případu generální ředitel EGAP Jan Pro-
cházka. Vývozce PSG International dekla-
ruje prokazatelný podíl zboží českého pů-
vodu 70 procent.  „Pro PSG jde samo-
zřejmě o velmi důležitou exportní zakázku,
na kontraktu se ale bude podílet téměř 50
dalších českých subdodavatelů včetně ma-
lých a středních podniků. V České republice
díky této zakázce vznikne významný počet
nových pracovních míst,“ dodal k celé tran-
sakci generální ředitel PSG International
Tomáš Krones. Stavba druhé fáze paroply-

nové elektrárny má trvat maximálně 28 mě-
síců. První fáze je v podstatě hotová a měla
by být uvedena do provozu už začátkem
příštího roku, kontrakt na 3. fázi výstavby zí-
skalo Německo. 

Účast českých subjektů na projektu a ne-
zanedbatelný podíl zboží českého původu
také podpoří diverzifikaci českého exportu,
který je v současnosti z více jak 83 % závislý
na trzích Evropské unie. „Nesmíme také za-
pomínat na významnou referenční hodnotu
projektu. České firmy tak v tomto regionu
potvrdí svoji schopnost dodávat špičkové
technologie a investiční celky,“ říká gene-
rální ředitel ČEB Jiří Klumpar a dodává:
„byl to právě Irák, kde naše firmy v sedm-
desátých a osmdesátých letech postavily až
60 % tamějších rafinérských kapacit a tento
projekt tak může významně oživit již dříve
získané renomé značky Czech Made.“ 

Klíčový význam tohoto projektu pro
možné další zakázky v regionu vyplývá ze
současné situace v irácké energetice. Irák
trpí akutním nedostatkem elektrické ener-
gie - v současné době vyrábí cca 7000 MW
elektřiny, přičemž poptávka na celkový
odběr činí 24 000 MW. Podle energetické
koncepce Iráku jsou investice do energetic-
kého sektoru strategické a irácká vláda
předpokládá vybudování nové sítě elektrá-
ren v hodnotě 5 miliard USD během příš-
tích 5 let. Dle odborného odhadu potrvá
uvedení iráckého energetického sektoru do
udržitelného stavu nejméně dalších 10 až
15 let a vyžádá si investice ve výši cca  150
- 200 mld. USD.

„Samozřejmě, že musíme velmi odpo-
vědně spolu s kolegy z Exportní garanční
a pojišťovací společnosti zvažovat i možná

rizika projektu odpovídající historii, vývoji
a charakteru tohoto regionu. Ale vzhledem
k tomu, že do irácké ekonomiky proudí in-
vestice z celého světa, nemůžeme dlouho
váhat, chceme-li obstát v konkurenci,“ upo-
zorňuje Jiří Klumpar.  Podle generálního ře-
ditele EGAP Jana Procházky není ani český
export do Iráku   žádnou novinkou, v ne-
dávné minulosti se i díky pojištění od EGAP
podařilo do této země vyvézt technologické
zařízení pro vodohospodářství a české
firmy se výraznou měrou podíleli například
na rekonstrukci rafinérie v Basře. Právě do-
dávky českých komponentů pro rafinérie
jsou z pohledu exportu nejžádanější, české
firmy mají v Iráku stále dobré jméno. Stra-
tegickým odvětvím je však nyní kromě rafi-
nérií právě elektroenergetika a Česko není
jediné, kdo se snaží na tento trh proniknout.
„V průběhu letošního roku Irák uzavřel do-
hody s řadou zahraničních společností,
např. korejskými firmami nebo řeckou spo-
lečností Metka o výstavbě nových elektrá-
ren s celkovým výkonem 15 tisíc MW,“ říká
k situaci v Iráku generální ředitel EGAP.

Kromě podpory rozvoje ropného a ener-
getického sektoru pokračuje irácká vláda
v povzbuzování investic do obnovy a vý-
stavby infrastruktury. Čína tak dodá moderní
vlaky, Japonsko bude obnovovat systém zá-
sobování oblasti Basry pitnou vodou, Spo-
jené arabské emiráty se rozhodly investovat
do bytové výstavby, Italové získali kontrakt
na výstavbu strategických mostů. Pro auto-
nomní oblast Kurdistánu je pak tradičním
a velmi silným partnerem Turecko. I proto
PSG International na celé transakci spolu-
pracuje s tureckou přední stavební společ-
ností Renaissance. �
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Otom, co vše společnost Hays v Česku
nabízí, hovoříme s Petrem Vidmarem,
Business Unit Managerem – sekce

Technology.

Můžete nám představit společnost Hays
Czech Republic?

Hays působí v České republice od roku
1998. V našich pobočkách v Praze a v Brně se
zaměřujeme na výběr a nábor odborníků na-
příč různými sektory, a to jak na hlavní, tak
i vedlejší pracovní poměr. Celosvětově má
Hays 239 poboček, kde zaměstnává zhruba
5000 kvalifikovaných konzultantů. Pracujeme
na bázi specializace na konkrétní odvětví, což
zvyšuje odbornost našich zaměstnanců, kteří
jsou tak schopni doporučit vhodné uchazeče
na správná pracovní místa.

Na které segmenty trhu se především zamě-
řujete?

V České republice nabízíme své služby
v těchto oblastech: Inženýring a Strojírenství,
Logistika, Stavebnictví a Reality, IT a Teleko-
munikace, Business Services (Centra sdíle-
ných služeb), Finance a Účetnictví, Bankovnic-
tví, Obchod a Marketing, Retail, Zdravotnictví
a Farmacie. Ve všech těchto oborech obsazu-
jeme především pozice specialistů a pozice
managerské. 

Kdo jsou vaši zákazníci a co vše jim nabízíte?
Spolupracujeme jak s velkými mezinárod-

ními společnostmi, tak i s menšími firmami
s působností v České republice. V divizi Ma-
nufacturing & Engineering jsou našimi klienty
přední dodavatelé do automobilového prů-
myslu, strojní společnosti i vývojová centra. 

Zajišťujeme pro ně jak nábor odborníků,
zprostředkování zaměstnanců na dočasný
pracovní poměr, poradenství v oblasti perso-
nalistiky i další doplňkové služby, jako napří-
klad Outplacement, tiskovou či online inzerci,
testování kandidátů apod.

Jak probíhá proces výběru kandidátů na
vhodnou pozici?

V první řadě s klientem podrobně diskutu-
jeme specifikaci dané pozice – jaká je požado-
vaná kvalifikace, zkušenosti, znalosti. Ale také
jaký osobnostní typ kandidáta se pro pozici
hodí, aby zapadl do daného týmu a společ-
nosti. Každá firma má své hodnoty, tempo
a způsob řešení problémů a pro dlouhodobou
úspěšnou spolupráci je samozřejmě nutná
osobnostní komptabilita.

Když by nastala situace, že se kandidát ne-
osvědčí, jak ji řešíte?

Pokud k tomuto dojde, řešíme důvody od-
chodu, s klientem i kandidátem. Naší prioritou

– a požadavkem našeho klienta – je najít ná-
hradního kandidáta a je třeba se vyvarovat
opakování chyby. K této situaci dochází velmi
zřídka, v méně než 5 procentech případů. 

Pro nás, klienta i kandidáta je lepší této si-
tuaci předejít, soustředit se nejen na náborový
proces, ale udržovat komunikaci v průběhu
prvních tří měsíců. V mnoha případech se
nám podaří možná nedorozumění odhalit
a odstranit. 

Přednosti získávat nové zaměstnance přes
personální agenturu ve srovnání např. s in-
zercí jsou především?

Společnost Hays se specializuje na vyhle-
dávání specialistů a managementu. A tito lidé
nejsou na trhu práce aktivní, spíše čekají na
oslovení se zajímavou nabídkou. Většinou
mají životopis v personální agentuře, občas
u některých zaměstnavatelů – ale rozhodně ne
všude a na inzertních portálech.

Druhým problémem je kvalita odezvy z in-
zertních portálů – u většiny pozic přijde hodně
odpovědí, bohužel naprostá většina jsou ak-
tivní uchazeči, kteří nesplňují ani základní kva-
lifikaci. To vše stojí nemalé peníze za inzerci,
ale hlavně čas.

Pokud to shrnu, agentura je motivována za-
slat kvalitního kandidáta, který splňuje poža-
davky a chce pro určitého klienta pracovat.
Kromě toho poskytne i veškerý servis a pod-
poru při vyjednávání o podmínkách a řešení
nestandardních situací. Takže jde o poskytnutí
maximálně efektivní služby s velkou časovou
úsporou. 

Jaká je role sociálních sítí, mohou při náboru
pomoci?

Sociální sítě, LinkedIN, Facebook získávají
na popularitě a jsou velmi často skloňovány
v souvislosti s náborem kandidátů v 21. století.
Tento trend následuje i HAYS, když v roce 2012
rozšířil spolupráci s LinkedIN, což nám při-
neslo nespornou technologickou výhodu – in-

tegraci Hays databáze s kontakty na www.
linkedin.com a hlavně posílení společnosti
jako top partnera v náboru.

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že
efektivní využití sociálních sítí vyžaduje výra-
znou časovou investici a nasazení. V Hays se
této aktivitě na globální i lokální úrovni ne-
ustále věnuje nejen dedikovaný marketingový
tým ale i každý z konzultantů, který působí
jako ambasador společnosti a značky. 

Takže mohou sociální sítě nahradit inzertní
portály a personální agentury?

Nemyslím. Sociální sítě mohou výrazně po-
sílit HR marketing, povědomí o společnos-
tech, výhodách. Ale nejsou všespasitelné, vět-
šina uživatelů se naučila filtrovat záplavy pra-
covních nabídek ze všech stran. 

S jakými problémy se v ČR především potý-
káte?

Zaprvé flexibilita na straně zaměstnavatelů
i zaměstnanců, respektive její absence. Spo-
lečnosti by rády zaměstnávaly lidi podle jasné
šablony, zaměstnanci hledají firmu na celý
život, ideálně 10 minut od bydliště. 

Zadruhé vnímání oddělení lidských zdrojů.
Oproti západním zemím se zde teprve buduje,
tedy pozice HR jako opravdového partnera
pro vedení společnosti.  Samozřejmě, že pro
výrobní závod jsou klíčová „tvrdá“ oddělení –
výroba, logistika, kvalita… Na druhou stranu
vzrůstá tlak na nábor a udržení kvalitních za-
městnanců, a proto je pro každou společnost
nezbytně nutné zapojení HR oddělení do stra-
tegického řízení společnosti a optimalizace HR
procesů, zejména v oblasti náborů, talent ma-
nagementu a plánování nástupnictví. 

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí u nás
ve srovnání s dalšími rozvinutými zeměmi?

Zejména v oblasti výroby a průmyslu nám
chybí malé a střední podniky, které přinášejí
inovace a staví na dlouhodobých vztazích s do-
davateli, zákazníky, zaměstnanci, společností. 

V některých oblastech zřetelně chybí od-
vaha a ochota pustit se do „nezmapovaných
vod“.

Ale abych jen nekritizoval – myslím, že se
můžeme ohlédnout za posledních 24 let a uvi-
díme mnoho pozitivních věcí, úspěšných
firem a změn k lepšímu. 

Můžete nám přiblížit plány společnosti v ho-
rizontu několika let?

Stát se jedničkou na českém trhu v oblasti
poskytování služeb náboru specialistů a ma-
nagementu. Rozvíjet a kultivovat agenturní trh
v ČR, objevovat nové cesty náboru a po-
stupně měnit způsob recruitmentu tak, aby re-
flektoval tržní změny a požadavky klientů. �

Zapojení zaměstnanců do dění 
je pro dlouhodobý úspěch firmy nezbytné
Když jsem se poprvé začetl do www stránek společnosti Hays v České republice, provázely mne smíšené
pocity. Přesněji, získal jsem dojem, že nároky na uchazeče o zaměstnání jsou hodně vysoké, takže je splní
jen málokdo. Současně je to dokladem toho, že nám zde vyrůstají generace odborníků, kteří jsou zdatní
nejen ve své profesi, ale i jazykově, takže obsazují významné pozice v českých, ale i zahraničních firmách.
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Společnost ROBOTSYSTEM ve spo-
lupráci s firmou PROMA REHA se
věnuje výzkumu a vývoji speciál-

ního ROBOSTRETCHERU, vysoce sofisti-
kovaného transportního a záchranného
stretcheru pro pacienty zejména v trauma-
tickém stavu. ROBOSTRETCHER je vyba-
ven elektricky řízenými koly se samostat-
nými pohony, které umožňují jeho pohyb
ve všech směrech – pohyb přímo do boku,
vpřed, pohyby pod všemi úhlopříčnými
úhly a otáčení kolem vlastní osy. Při jízdě
po šikmé ploše se automaticky vyrovnává
do horizontální polohy, je výškově nasta-
vitelný. Jeho konstrukce je řešena i na vy-
užití jako záchranné miniresuscitační mo-
bilní stanice. ROBOSTRETCHER na mezi-
národním veletrhu MEDICA v Düsseldorfu
a na veletrhu v Dubaji získal kredit průlo-
mového řešení v oblasti transportních hu-
manoidních robotických technologií v me-
dicíně. Robotický a softwarový systém
umožňuje jeho univerzální využití jako
transportního robotického prostředku
i v jiných oblastech medicínského pro-
středí, lze ho dálkově ovládat, jeho řídicí
systém lze orientovat na paměťové pro-
cesy regulace, kdy je schopen si zapama-
tovat projetou trasu a pak automaticky ko-
pírovat transportní procesy. Firma PROMA
REHA, světový dodavatel zdravotnických
zařízení, dokončuje jeho inovaci v prove-
dení ROBOSTRETCHER, společnost RO-
BOTSYSTEM pracuje na dalších alternati-
vách jeho využití - současné době pracuje
na vysoce sofistikovaném humanoidním
robotu pro léčebné a rehabilitační pro-
cesy, a transport ochrnutých a imobilních
pacientů. �

8
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Univerzální robotický stretcher 
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Pane obchodní řediteli, můžete představit
Českou průmyslovou zdravotní pojiš-
ťovnu?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je
druhou největší zaměstnaneckou zdravotní
pojišťovnou v České republice. Má 1,2 mili-
onu pojištěnců, což je zhruba srovnatelný
počet s největší zaměstnaneckou pojišťov-
nou,  ZPMV ČR. Jsme finančně stabilní, sil-
nou a respektovanou pojišťovnou, od po-
čátku veřejnoprávní institucí, která obezřetně
hospodaří s vybranými prostředky, nemá zá-
vazky po lhůtě splatnosti a zároveň plní svou
základní funkci, kterou je úhrada časově
i místně dostupných a efektivních zdravot-
ních služeb svým pojištěncům. V minulých
týdnech jsme opakovaně obhájili certifikát
kvality Czech Made, což také dokazuje, že
jsme dobrými hospodáři a dobrou značkou.
Sama ČPZP v současnosti dává práci více
než šesti stovkám erudovaných zaměst-
nanců, které vzhledem ke své celorepubli-
kové působnosti, široké síti smluvních
vztahů s poskytovateli zdravotních služeb
a provozování více než stovky poboček po-
třebuje.

Můžete přiblížit, jaký dopad měla na zdra-
votní pojišťovny ekonomická krize?

V době krize hledá řada zaměstnavatelů
úspory tím, že optimalizuje předmět činnosti
snižováním počtu svých zaměstnanců, což
se ve zdravotních pojišťovnách negativně
odráží na objemu vybraného pojistného.
Formy, kterými na tyto krize reagují zdra-
votní pojišťovny, se nijak neliší od těch, jež
jsou běžné v oblastní finančnictví, bankov-
nictví, ale i výrobní oblasti. To znamená, že
subjekty hledají strategické partnery, majet-
kově se propojují, fúzují spolu, aby byly více
konkurenceschopné. To, že takovým způso-
bem reagovala i ČPZP, vyplývá mimo jiné
i z rizika často proklamovaného snížení
počtu zdravotních pojišťoven.

Můžete být konkrétní, jak si tedy s krizí po-
radila ČPZP?

Naše zdravotní pojišťovna v průběhu čtyř
let absolvovala tři, dle našeho názoru,
úspěšné fúze, díky čemu se regionální zdra-
votní pojišťovna transformovala na organi-
zaci s celorepublikovou působností. Větší
a finančně stabilnější celek je daleko odol-
nější vůči výkyvům ve výběru pojistného
a i prostřednictvím přiměřených finančních
rezerv určených k úhradám zdravotní péče
je pojišťovna schopna zajistit jejich kontinu-
ální realizaci. Mezi nejvýraznější opatření,
které v posledních letech pojišťovna realizo-
vala, patří zintenzivnění činností v oblasti re-
vizní činnosti, vymáhání pohledávek, zefek-
tivnění provozu pojišťovny a zvýšení produk-
tivity práce. 

Můžete čtenářům objasnit, proč má ČPZP ve
svém názvu průmysl?

Na založení zdravotní pojišťovny před více
než dvaceti lety se podílely nejvýznamnější
průmyslové podniky v regionu severní Mo-
ravy a Slezska. Mezi zakládající podniky pat-
řily i dnešní ArcelorMittal Ostrava, Třinecké
železárny, Vítkovice Machinery Group, teh-
dejší ŽDB. I v současné době je průmysl vlaj-
kovou lodí celého hospodářství České repu-
bliky, tvůrcem základních ekonomických
hodnot v této společnosti. Proto se domní-
vám, že si jednoznačně zaslouží i vysoce kva-
litní servis v oblasti zdravotního pojištění. Ta-
kový servis, jaký se jim snažíme poskytovat. 

Zaměstnavatelé v současnosti odvádějí zdra-
votním pojišťovnám 13,5 procenta z hrubé
mzdy. Z toho 4,5 procenta hradí zaměstna-
nec přímo ve své mzdě a zbylých 9 procent
zaměstnavatelé. Kdo jsou vaši největší plátci
zdravotního pojištění?

Jsou to firmy, které byly i našimi zaklada-
teli. Tedy Třinecké železárny, Vítkovice Ma-
chinery Group a ostravský ArcelorMittal.

Mají tyto společnosti nějaké výhody za vý-
znamné částky, které vám odvedou?

Tyto firmy mají své zástupce v samospráv-
ných orgánech ČPZP, což jim zajišťuje kon-
trolu nad vybranými a vydanými prostředky
i nad samotným chodem zdravotní pojiš-
ťovny. ČPZP s těmito zaměstnavateli úzce
spolupracuje, snaží se sledovat zdraví jejich
zaměstnanců, kteří často pracují v rizikovém
prostředí, na pracovištích, kde je zvýšená
prašnost nebo mimořádné horko, například
u vysokých pecí.  Již delší dobu funguje spo-
lupráce v oblasti rekondiční péče, kde se
ČPZP podílí na financování a organizování re-
kondičně rehabilitačních pobytů v lázních, či
zajištění ambulantní rekondiční péče pro tyto
zaměstnance. V praxi to vypadá tak, že naše
zdravotní pojišťovna uhradí zaměstnancům
vstupní lékařskou prohlídku a léčebné proce-
dury, zatímco náklady na ubytování a stravu
jdou na vrub zaměstnavatele. Podniky také
vítají, když jim přímo v areálu podniku zorga-
nizujeme takzvané Dny zdraví. Při nich zajis-
tíme různá zdravotnická měření, konzultace
o zdravotním stavu a zdravém způsobu ži-
vota. Výhodou pro zaměstnance je, že je
mohou absolvovat během polední pauzy,
nebo před či po pracovní směně.  Součástí
rekondičních programů může být i nabídka
vitaminové podpory a případně očkování
proti chřipce a podobně.

Co byste přál ČPZP do budoucna?
Přál bych jí, aby i nadále dokázala ade-

kvátně reagovat na případné změny v legis-
lativním prostředí, aby se mohla opřít o své
zaměstnance a aby jí díky zlepšování úrovně
poskytovaných služeb přibývali spokojení
partneři a pojištěnci.  Naším cílem je stát se
největším reprezentantem zaměstnavatelů
v oblasti zdravotního pojištění. V tom vidím
naši perspektivu a budoucnost. �

Naším cílem je stát se největším reprezentantem
zaměstnavatelů v oblasti zdravotního pojištění, 
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Ing. Vladimír Matta, obchodní ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny

Prevence je zdarma 
a může včas odhalit vážnou nemoc
Nedílnou součástí péče o zdraví by se měly
stát preventivní prohlídky. Jejich smysl
spočívá v tom, že mohou včas odhalit pří-
znaky vážného onemocnění a tím zvýšit
šanci na uzdravení. Stále mnoho lidí si
však význam prevence neuvědomuje. Loni
si na preventivní prohlídku u svého prak-
tického lékaře našlo čas necelých 330 tisíc
pojištěnců České průmyslové zdravotní
pojišťovny, tedy zhruba každý čtvrtý pojiš-
těnec ČPZP. „Dospělý člověk by měl absol-
vovat preventivní prohlídky u svého prak-
tického lékaře ve dvouletém intervalu.
Hradí je pojišťovna, stejně jako další od-
borná vyšetření, na která v případě potíží
lékař pacienta vyšle. Za preventivní pro-
hlídku se neplatí ani regulační poplatek,“
potvrzuje zdravotní ředitelka ČPZP
MUDr. Renata Knorová, MBA. Přes ne-
sporné výhody, které preventivní prohlídka
má, ji v roce 2011 absolvovalo jen 340 464
pojištěnců ČPZP. Rok nato bylo takových
pojištěnců ještě méně, a to 329 522. Nej-
větší zájem o kontrolu svého zdravotního
stavu mají pojištěnci z Moravskoslezského
kraje, odkud se jich v obou letech rekruto-
valo kolem sta tisíc. Naopak nejméně slyší
na prevenci pojištěnci ČPZP z Prahy, kte-
rých bylo vždy necelých 1700. V produktiv-
ním věku projevili nejvyšší zájem o pre-
ventivní prohlídky lidé mezi 35 a 40 lety 
(23 114 pojištěnců v roce 2011 a 20 558
pojištěnců ČPZP v roce 2012) a nejnižší
zájem pojištěnci od 20 do 25 let (okolo 
12 tisíc lidí). Za prvních devět měsíců letoš-
ního roku preventivní prohlídku absolvo-
valo celkem 250 799 pojištěnců ČPZP,
z toho 119 027 mužů a 131 772 žen. Nej-
větší zájem o preventivní prohlídku měli
opět pojištěnci z Moravskoslezského kraje
(74 795 pojištěnců), nejmenší počet pojiš-
těnců podstoupil preventivní prohlídku
v Praze (1 400 pojištěnců).
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Pane primátore, Chomutov získal pro magis-
trát i město prestižní titul Excelentní organi-
zace v programu Národní ceny kvality České
republiky, k čemuž Vám blahopřejeme. Toto
ocenění však nespadlo takříkajíc z nebe, ale je
výsledkem mnohaleté usilovné práce. Co vše
pro to bylo třeba udělat a jak Vy osobně ho
vnímáte?

Když jsem před třemi lety nastoupil do
funkce, tak jsem si kromě jiného dal za cíl najít
společnou řeč se zaměstnanci magistrátu, pro-
tože zastávám názor, že pokud není souhra po-
litika s úředníky, tak to k ničemu nepovede.
Navíc se nám podařilo navázat na to, co bylo
na magistrátu zahájeno před deseti lety, kdy
se zapojil do sebehodnocení v systému CAF.
Jedná se o značku kvality managementu.
Problematiku jsme prohlubovali a dali si do
vínku další cíle jako je vytvoření bezbariéro-
vého úřadu, usnadnění přístupu podnikatelů
k vydávaným rozhodnutím, lepší komunikace
s občany a podobně. Prohloubili jsme věci,
které se týkají benchmarkingu a získávání in-
formací odjinud. Podařilo se nám snížit byro-
kracii, máme jedno kontaktní místo pro podni-
katele i občany, v němž jsou spojeny úřady
stavební, živnostenský a životního prostředí.
Takže po úřadech už nepobíhá žadatel, ale pří-
slušný formulář. Dvakrát jsme získali stříbrnou
cenu. Rozhodli jsme se proto, že zpracujeme
sebehodnocení v rámci národní ceny exce-
lence. A uspěli jsme.

A jak to osobně vnímám? Především jsem
poděkoval lidem, bez nichž by nebylo možné
toho dosáhnout. Znamená to, že jsme se do-
stali mezi VIP organizace, které mají dobře na-
stavený systém, aby byl vstřícný ke klientům.
Na jedné straně je to ocenění, které potěší, na
druhé je to výzva k tomu, abychom proklient-
ský přístup dále rozvíjeli a zlepšovali.  

Z vašich slov vyplývá, že v nastoupené cestě
budete pokračovat a to znamená další práci
a lepší služby pro občany města. V této sou-
vislosti se nabízí otázka: jaká je vize dalšího
směřování magistrátu?

Už jsem o tom částečně hovořil v předchá-
zející odpovědi. Když to shrnu, tak chceme být
moderním, otevřeným, přívětivým a zákaz-
nicky orientovaným úřadem opírajícím se
o všestranně vzdělané a vnitřně motivované
zaměstnance, kteří se ztotožňují se strategií
magistrátu. Tedy respektovanou institucí, která
bude efektivně a profesionálně vykonávat ve-
řejnou správu vstřícnou občanům. Aby nás kli-
ent vnímal jako partnera, se kterým spolupra-
cuje na společné věci, jako profesionální a re-
spektovanou organizaci.         

Chcete tedy eliminovat byrokracii?
Zde bychom mohli začít filozofovat nad tím,

co je a není byrokracie? Bohužel, v našem
státě je slovo byrokracie dosti zprofanované
a zahrnuje se do ní vše, co je spojeno s úřady.
Mnohdy přitom neprávem. Vždy bude potřeba
vyplnit nějaký formulář, podat žádost a po-
dobně. Někdy se však stává, že papírování je
příliš, takže žadatel má pocit, že dochází k bu-

zeraci. Za důležité proto považuji pracovat se
zaměstnanci, aby byli motivováni ke své práci,
snažili se ji vykonávat co nejefektivněji. A také
aby nepropadali skepsi, když se něco nedaří,
když klient není spokojen se službami. To je
normální, nikdy se takříkajíc nezavděčíme
všem. I když se snažíme co nejvíce zjednodušit
vyřizování nejrůznějších žádostí, kroky a po-
stupy, které nám ukládá zákon, prostě obejít
nemůžeme. 

Můžete nám představit Chomutov, co je pro
něj charakteristické dnes?

Odpověď na tuto otázku vždy začínám tím,
že Chomutov má tři nej z pohledu regionu, ale
i státu. Za prvé, máme rozlohou největší zoo-
logickou zahradu v České republice, dále
máme jediné Kamencové jezero ve světě a ko-
nečně máme krásné přírodní okolí, které je
dáno tím, že město leží v předhůří Krušných
hor. Konkrétně se jedná o Bezručovo údolí,
které je nejdelším a nejhlubším údolím Kruš-
nohoří a je spojnicí našeho města s horami ve
smyslu turistiky, zimních sportů a podobně. 

Navíc je ve městě řada kulturních památek,
které se datují až do počátku 13. století. Cho-
mutov má své historické centrum, má svou
památkovou rezervaci. Z tohoto pohledu je
i turisticky atraktivní, bohužel, málo se o tom
ví. Stále totiž převládá názor, setkal jsem se
s ním často na Moravě, že naše město jsou jen
elektrárny, doly a průmysl. Jsem proto rád, že
v roce 2012 jsme u nás měli setkání hornických
a hutnických měst z České republiky, ale byli
tady i Slováci, Poláci a Němci. Všichni odjížděli
s pocitem, že tomu tak není, že tento region
není krajem prachu a dýmu, ale jsou tady his-
torické památky a zeleň.     

Dodal bych ještě, že v průběhu roku pořá-
dáme na úrovni magistrátu mnoho aktivit pro
občany.  Je to například čtrnáct akcí pro rodiny
– Chomutovské rodinné zápolení, Chomutov-
ské Vánoce a řada dalších. Více se o nich lze
dozvědět na našich internetových stránkách.

Takže už to není město prachu a smogu, jak
ho máme v paměti z minulých dob?

Určitě ne. Koneckonců statistiky o smogové
situaci a prašnosti v České republice hovoří
samy za sebe. Město se změnilo nejen v his-
torickém centru, ale i charakterem sídlišť. Změ-
nil se jejich vzhled, byly modernizovány. Došlo
k revitalizaci parkovacích ploch a veřejných
prostranství. Za téměř dvě miliardy korun
jsme vystavěli nové sportovní a kulturní cen-
trum. Město se skutečně mění, doby kdy bylo
spojováno s přívlastkem „špinavé“ patří mi-
nulosti.     

Máte zpracovanou strategii rozvoje města.
Můžete nám ji představit?

Ano, máme, a to do roku 2020. Nyní připra-
vujeme její aktualizaci, abychom ji přiblížily
novým podmínkám evropských dotací. Bude
sloužit ke stanovení hlavních rozvojových
směrů města v oblastech životního prostředí,
dopravy, sociálních služeb, kultury a dalších.
Naším zájmem je zapojit veřejnost do tvorby
rozvojové strategie. Proto v prosinci proběhne
dotazníkové šetření, jehož smyslem je zjištění
názorů, připomínek a podnětů občanů k bu-
doucímu rozvoji města.  

Pokud jde o stávající strategii, tak obsahuje
například to, aby se Chomutov stal hospodář-
sky vyspělým městem s dostatkem pracov-
ních příležitostí a optimální strukturou prů-
myslu zaměřenou na terciérní a kvartérní sféru
a průmysl tvořící vysokou přidanou hodnotu
a minimální ekologickou zátěž; městem s vy-
řešeným vnitřním dopravním systémem pre-
ferujícím způsoby dopravy šetrné k životnímu
prostředí a zdraví lidí, s vnějším napojením
rychlostní komunikací na Prahu a kapacitními
komunikacemi na Chemnitz, Liberec a Cheb,
kvalitními místními komunikacemi, s dostat-
kem parkovacích míst a s bezbariérovými pří-
stupy k objektům a zařízením; městem bezpeč-
ným a čistým, s dostatkem veřejné zeleně a se
zajištěným přístupem do přírodních lokalit pro
všechny věkové kategorie; vzdělanostním cen-
trem regionu poskytujícím předškolní, zá-
kladní, střední i vysokoškolské stupně vzdělá-
vání; kulturním, sportovním a společenským
centrem regionu s hustou sítí kulturních, spor-
tovních a volnočasových zařízení (městským
divadlem, zimním stadionem, městskými lá-
zněmi ad.) nabízejících širokou škálu aktivit pro
profesionální a amatérské sportovce a veřej-
nost všech věkových kategorií a zájmů; měs-
tem s kvalitní a dostupnou sociální a zdravotní
péčí; turisticky atraktivním místem těžícím
z výhodné geografické polohy; statutárním
městem vykonávajícím správu s využitím nej-
modernějších informačních technologií
a metod řízení, vybaveným integrovaným in-
formačním systémem… a tak bych mohl po-
kračovat.

Podle každoročního srovnávacího výzkumu
Město pro byznys, který vyhodnocuje podni-
katelské prostředí obcí s rozšířenou působ-
ností, dosahujete dobrých výsledků i v této
oblasti. Co jste udělali a co ještě třeba podle

Velmi dobrá je spolupráce magistrátu s podnikatelským sektorem,
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov 
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Vás udělat pro to, aby byl Chomutov pro in-
vestory přitažlivý?

Jsem rád, že existuje tento výzkum. Nic-
méně ze svého pohledu musím říci, že mi to
občas připadá, že se srovnávají neporovna-
telné parametry. Týká se to například kritéria
dostupnosti k dálnicím, kdy jsou některá
města řečeno sportovní terminologií handica-
pována. Chomutov z tohoto hodnocení vy-
chází velmi dobře, není to ovšem jen naše zá-
sluha, protože se hodnotí prvky i ostatních or-
ganizací a orgánů na území města. 

Význam letošního šestého ročníku deklaro-
valo samotné motto: Radnice s podnikateli na
jedné lodi. Celý srovnávací výzkum se zabývá
vzájemnou interakcí mezi městy a podnikatel-
skými subjekty. Firmy nejenže zaměstnávají
občany konkrétních měst, ale s radnicemi spo-
lupracují a leckdy je významně podporují.
Města mohou vstřícnou komunikací s podni-
kateli upevnit vzájemné vztahy, pomoci v pre-
zentaci, ale také pomoci při vyřizování úřední
agendy. Chomutov je právě ukázkou města,
které trvale usnadňuje a zkracuje podnikate-
lům i občanům cestu na úřad. Sloučení živnos-
tenského, stavebního úřadu a životního pro-
středí do takzvaného Podnikatelského centra,
jak jsem o tom hovořil, je jedním z počinů.
Možnosti použití rychlé elektronické komuni-
kace, objednání na úřad, široké úřední hodiny,
či vyrozumění o vyřízení požadavku tyto nad-
standardní služby jen dokresluje. 

Chomutovský magistrát proto pravidelně
sbírá ocenění za vstřícný přístup a odstraňo-
vání zbytečné byrokracie. Máme například
dlouhodobě zavedený objednávky systém na
správní a dopravní činnosti, abychom podpo-
řili turistický ruch, tak nechceme platit po-
platky za předzahrádky, podporujeme zlepšení
dopravní obslužnosti, snažíme se vyjít vstříc
firmám při zajištění odpovídajícího bydlení pro
jejich management a tak dále. 

Z evropských dotací jsme například vybu-
dovali zmíněné sportovní a kulturní centrum
a do konce roku 2015 proinvestujeme přes 150
milionů korun na zateplení bytových domů
a při úpravách sídlišť, v součtu včetně zate-
plení škol se celková částka bude blížit ke 200
milionům korun. Zdůraznil bych ještě, že ev-
ropské dotace nám významně pomáhají zlep-
šit kvalitu života obyvatel našeho města.  

Jste v čele města zhruba tři roky, daří se Vám
naplňovat plány, s nimiž jste do této pozice
nastupoval?

Když jsem nastupoval do funkce, tak jsem
řekl, že mám tři pilíře, které bych chtěl zvlád-
nout. Prvním jsou evropské dotace, evropské
projekty, tedy problematika ROP Severozápad,
výstavba areálů, jejich uvedení do provozu
a samotný provoz, druhým bylo udržet zdravé
hospodaření města, tedy vyrovnaný rozpočet
včetně vytváření rezerv a konečně zvládnout
úřednický aparát. Magistrát zaměstnává řá-
dově přes 200 osob a vytvořit se všemi se-
hraný orchestr není snadná záležitost. Podle
mého se mi to daří – evropské projekty zvlá-
dáme, areály jsme otevřeli, máme jejich vyso-
kou návštěvnost, což se týká zimního stadionu
i plaveckého bazénu, naše nové kino je vyba-
veno nejmodernější projekcí, jeho návštěv-
ností a atraktivitou jsme se dostali mezi deset
nejlepších v republice. Za významné považuji
to, že máme ve městě relativní klid, pro ob-
čany se nám daří vytvářet zázemí pro různé

volnočasové aktivity. V prosinci například pro-
bíhaly vánoční trhy, prakticky každý den od
prvního adventu byl v jejich rámci od patnácti
do devatenácti hodin kulturní program.

Velmi dobrá je spolupráce magistrátu
s podnikatelským sektorem jako celkem, ale
i významnými firmami, které u nás působí, ať
už se jedná o Severočeské doly, Sandvik Cho-
mutov a další.

Určité problémy máme v poslední době
v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Ve
městě narostl počet takzvaných nepřizpůsobi-
vých občanů, kteří se sestěhovávají do urči-
tých objektů a svým chováním narušují ve-
řejný pořádek. Nechci říci, že by se nám to ne-
dařilo zvládat, nicméně je to určitá kaňka na
rukopisu města. Občan, který si řádně plní své
povinnosti, tak toto vnímá dosti negativně. Na
řešení této problematiky musíme ještě zapra-
covat. Druhou věcí, na které musíme pracovat,
je změna pohledu na naše město, jak už jsme
o tom hovořili.  Tedy, aby byl Chomutov vní-
mán tak, jaký skutečně je a ne z pohledu, který
se datuje před rokem 1989. 

Město Chomutov leží oblasti severočeské
uhelné pánve, což bezpochyby ovlivňuje život
v celém regionu a přináší to klady i zápory,
které především?

Jak už to v životě bývá, na každé věci nale-
zneme klady i zápory, podobně je tomu s do-
pady těžby uhlí na kraj. Když bychom dali na
misku vah pozitiva a negativa, tak to kladné
stále více převažuje. Pozitivní je těžba uhlí a s ní
související následné procesy z hlediska za-
městnanosti, na druhé straně to do určité míry
předurčuje složení obyvatel. Výrazný posun
vpřed byl udělán z hlediska životního prostředí,
ať už se to týká odsíření elektráren, snížení
prašnosti. Zde bych připomenul podepsání de-
klarace Stop prach v roce 2010, která definuje
společné kroky obcí, státu a Severočeských
dolů při řešení problému znečištěného ovz-
duší. Daří se významně likvidovat následky
těžby a tam, kde byla ukončena, se krajina po-
stupně mění v oázy zeleně, v místech rekulti-
vace vznikají sady, vinice, rekreační oblasti. 

Pokud jde o Chomutov, tak máme se Seve-
ročeskými doly podepsanou smlouvu o spo-
lupráci, která v sobě kromě dalšího zahrnuje
to, že se vzájemně informujeme o svých zámě-
rech, podílíme se na propagaci města, pořá-
dáme společné akce. Nejde tedy a priori o fi-
nanční záležitosti, ale skutečnost, že se jedná
o významného zaměstnavatele, kdy část jeho
zaměstnanců, ale i zaměstnanců firem, které
jsou na SD navázány nebo působí v oblasti
energetiky, žije v našem městě a společnost
má zájem přispívat k vytváření příznivých pod-
mínek pro jejich život. Je to i prestiž, že jsme
spojováni s významnou uhelnou společností
nejen v České republice, ale i v Evropě.  

Bouřlivé diskuse se v posledním období
vedou ohledně takzvaného prolomení územ-
ních limitů na těžbu uhlí. Jaká je v této souvi-
slosti podle Vás budoucnost těžby uhlí a tím
i energetiky na severu Čech?

Chomutov leží v lokalitě, kde je tato proble-
matika řešena přibližně do roku 2034, teprve
poté by se těžba měla dostat za územní ekolo-
gické limity. Pevně věřím, že tato otázka bude
vyřešena podstatně dříve. Osobně to vnímám
tak, že moderní technologie snižují spotřebu
uhlí při výrobě elektřiny a tepla, takže tím se

posunuje i doba vytěžení zásob uhlí. Evidentní
je, že z tohoto pohledu došlo ke zklidnění situ-
ace v regionu, myslím si však, že tuto otázku
je třeba vyřešit, kdy by měly převládat věcné
argumenty před emocemi. Chápu obyvatele
obcí, kterých by se mělo posunutí limitů do-
tknout. Na druhé straně se uvádí, že jeden pro-
puštěný horník na sebe váže dva až tři lidi
v dalších sektorech, což může přinést obrov-
skou míru nezaměstnanosti do regionu a je
otázka, čím bude nahrazena, pokud k tomuto
výpadku dojde.  Ze zkušeností v zahraničí vy-
plývá, že nikdo nikde zásoby uhlí neodepsal.
Rozhodnutí, jak dále s limity, rozhodně není
jednoduché, osobně se ale domnívám, že
cesta k tomu, jak uhlí dotěžit, by se měla najít,
protože bude potřeba. 

Pokud jde o těžbu uhlí, tak bych rád řekl
ještě toto. Stále se hovoří o tom, že vyvážíme
velké množství elektrické energie vyrobené
z uhlí. Je na místě položit si otázku, zda není
dobré, že tomu tak je. Je to komodita jako
každá jiná a její export se děje s přidanou hod-
notou. Navíc v elektrárnách se spaluje méně-
hodnotné uhlí, pro které bychom další uplat-
nění těžko hledali. Vyrábět potřebuje i elektro-
technický průmysl.  Sice se hodně hovoří
o úsporách energie, ale naše domácnosti stále
ještě nejsou vybaveny elektrospotřebiči tak,
jak je tomu v nejvyspělejších zemích a proto
se dá právem očekávat růst její spotřeby, od-
borně řečeno, elektrizace energetické bilance.
Tuto skutečnost nejlépe vystihuje přirovnání
stále méně elektřiny na jedno užití, stále více
užití s elektřinou…    

Byl jste zvolen členem dozorčí rady společ-
nosti ČEZ, myslíte si, že se Vám podaří hájit
její zájmy a současně zájmy města a kraje?

Členem dozorčí rady společnosti ČEZ jsem
se stal na základě doporučení Svazu měst
a obcí ČR, kterého je Chomutov členem. Podle
mého se zájmy společnosti nekříží s cíli města,
ale ani kraje. Koneckonců Severočeské doly
jsou součástí Skupiny ČEZ. Role člena dozorčí
rady je pro mne nová a budu se ji snažit plnit,
jak nejlépe dovedu.

Jsem rád, že v dozorčí radě jsou i zástupci
zaměstnanců, protože s nimi se dá hovořit
o tom, co regiony potřebují. 

Společné memorandum o spolupráci v pro-
gramovacím období 2014+ se týká statutár-
ních měst severních Čech, tedy Mostu, Ústí
nad Labem, Teplic a Děčína. To by vám mělo
otevřít dveře k prostředkům Evropské unie
v následujícím období. V jakých oblastech by
byly využity?

Dostali jsme se mezi šest takzvaných metro-
politních oblastí, které budou dostávat integro-
vané teritoriální investice. Takže naše oblast
bude zapsaná do dohody o partnerství s Ev-
ropskou komisí na nové programovací ob-
dobí. Identifikovali jsme klíčové oblasti, na
které je třeba se zaměřit, a to na udržitelnou
dopravu, životní prostředí a sociální sou-
držnost ve smyslu vzdělávání a konkurence-
schopnosti. 

Je pravdou, že Chomutov jako město byl
ini ciátorem memoranda a aktivně se podílel
na přípravách a definování základních pravidel
využití fondů v dalších šesti letech. Přispělo
k tomu i to, že jsme aktivní ve Svazu měst
a obcí ČR a měli jsme informace takříkajíc
z první ruky.  �
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Svýsledkem setkání ministrů financí
jsme spokojeni. Je to vyvážený kom-
promis. Pro nás jsou klíčové ob-

ranné mechanismy, tedy, že byly zacho-
vány naše kompetence ve vztahu k dceři-
ným společnostem nadnárodních skupin.
Jsme spokojeni i s institucionálním me-
chanismem rezoluce," řekl 19. prosince
v Bruselu český premiér Jiří Rusnok. Před-
seda Evropské rady Herman Van Rompuy
dohodu označil za největší skok vpřed od
zavedení eura. 

V jádru dohodnutého mechanismu
označovaného jako SRM (Single Resolu-
tion Mechanism) je jednotný fond, který
v průběhu deseti let naplní samy evropské
banky na objem okolo 55 miliard eur (asi
1,5 bilionu korun). Jedná se o jednu ze tří
zásadních komponent vznikající bankovní
unie. Mechanismus začne působit až poté,
co bude příští rok spuštěn zatím první
schválený element bankovní unie - jed-
notný bankovní dohled Evropské centrální
banky. Dále by měl vzniknout i společný
systém pojištění vkladů. Nástroj se pri-
márně týká přibližně 130 zásadních evrop-
ských bank, které budou od příštího roku
podléhat jednotnému bankovnímu do-
hledu. Za určitých podmínek však bude
moci dosáhnout i na další bankovní domy. 

Česká republika by podle premiéra ne-
měla s rozhodnutím o členství v bankovní
unii spěchat. "Neváhal bych ani chvíli, kdy-
bychom byli členy eurozóny," řekl J. Rus-
nok. Ale vzhledem k tomu, že ČR nepo-
užívá euro, tak podle něj není nyní třeba
vstupovat. "Nechme tomu nějaký čas. Ty
věci jsou velmi komplexní... Myslím, že
nijak neoslabí naši pozici, pokud bychom
si nechali čas na rozmyšlenou - možná ně-
jaké testovací období," prohlásil. Zdůraznil
současně, že jde o teoretickou debatu, pro-
tože "určitě o tom rozhodne příští vláda". 

V souvislosti s tím, že o členství v ban-
kovní unii mají zájem i další země EU,
nejen státy eurozóny, Rusnok řekl, že český
finanční trh je ve specifické situaci. "Máme
obrovský přebytek vlastního financování
a ani na horizontu není ani teoretická situ-
ace, že bychom potřebovali nějakou
pomoc ze společných rezolučních fondů.
Mnohem pravděpodobnější je, že bychom
museli do nějakých fondů přispívat,"
dodal.

Eurozóna zvažuje odměňování reforem
Představitelé členských států na summitu
diskutovali také o již delší dobu existujícím

nápadu svázat finanční pomoc zemím s je-
jich smluvním závazkem vůči Evropské ko-
misi, že uskuteční reformy. Jasné však
vůbec není, kdo by financoval případnou
pomoc, označovanou jako "mechanismus
solidarity". Unijní rozpočet s podobnými
výdaji nepočítá. Lídři se na summitu klo-
nili spíše k možnosti, že slibovanou odmě-
nou by byly granty, půjčky či garance
úvěrů. 

Tyto tzv. smluvní ujednání požaduje
především kancléřka Angela Merkelová.
"Jsem přesvědčená, že posílení ekono-
mické koordinace je důležité pro trhy.
Jedná se o důvěryhodnost eurozóny. Dů-
kladně jsme o tom diskutovali, avšak stále
je mnoho práce před námi," vysvětlila
kancléřka smysl návrhu na tiskové konfe-
renci. 

Podle zdrojů z EU, na které odkazuje
Euobserver, se členské státy rozdělily na tři
skupiny. Zastáncem návrhu bylo Ně-

mecko, které nezískalo silné spojence. Ni-
zozemí, Finsko a další bohatší státy, které
by do společného měšce musely platit, jej
odmítají. A některé země, především z jižní
Evropy, ale i Belgie, byly zklamány, jak
málo solidarity navrhovaný mechanismus
nabízí. Bližší podobu by měla EU připravit
do října.

NATO a EU se mají doplňovat
V otázce obranné politiky ČR hájí stanovi-
sko, aby v Evropě byl otevřený trh pro ob-
ranný průmysl. V závěrech summitu se
podle Rusnoka náměty, které zaslala ČR
spolu s visegrádskou skupinou (ČR, Pol-
sko, Slovensko, Maďarsko) předsedovi Ev-
ropské rady Hermanu Van Rompuyovi,
uplatnily. 

Obranná politika je tradičně záležitostí
především jednotlivých členských států
EU. Evropská komise nicméně v červenci
přišla s návrhy na podporu evropského
zbrojního sektoru ve výši 96 miliard eur
(2,7 bilionu korun). Posilování obranné po-
litiky EU se nelíbí Velké Británii, která je po-
važuje za ohrožení pozice NATO i jednotli-
vých národních států.

Při příchodu na summit britský premiér
David Cameron řekl, že je proti tomu, aby
Evropská unie měla společné vojenské ka-
pacity. "Je v zájmu národních států spolu-
pracovat v oblasti obrany. Ale není
správné, aby Evropská unie měla vlastní
obranné kapacity - letectva, armády
a všechno ostatní," zdůraznil. "Je potřeba
správně stanovit dělicí čáru mezi spolu-
prací, která je správná, a unijními vojen-
skými kapacitami, které jsou chybné," pro-
hlásil Cameron. 

Podle premiéra Rusnoka je "přecitlivě-
lost na konkurenční vazbu vůči NATO
zbytečná". "My to vidíme jako komple-
mentární záležitost, jako doplnění úlohy
NATO," řekl. "Jako členové Severoatlan-
tické aliance máme primární závazky,"
zdůraznil. Ale česká strana považuje
větší úlohu Unie za rozumnou, pokud
jde o "různé kooperační aktivity, hledání
nákladové optimalizace a sdílené pro-
jekty".

Rasmussen: Evropa musí přijmout
zodpovědnost za obranu
Obrana byla na pořadu vrcholné schůzky
Evropské unie po pěti letech. Jako host se
účastnil i generální tajemník NATO Anders
Fogh Rasmussen, který v rozhovoru pro Fi-

Summit EU: Lídři podpořili „největší skok vpřed“ 
od zavedení eura
Evropští lídři se tentokrát sešli jen pár dní před Vánoci. Vrcholná schůzka se konala v nejzazším
možném termínu i kvůli náročné agendě. Dohodu o podobě jedné z klíčových komponent bankovní
unie, kterou politici na summitu podpořili, nalezli ministři financí až v pozdních nočních hodinách.
Nejvyšší představitelé členských států diskutovali také o společné obranné politice, hospodářství
a o tzv. smluvních ujednáních, kterými by se státy platící eurem zavázaly k reformním krokům
výměnou za finanční podporu.
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Potvrdí dohodu o rezolučním
mechanismu Evropský parlament?
Na tiskové konferenci po skončení prv-
ního dne summitu předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy vyzval eu-
roposlance, aby dohodu o mecha-
nismu pro řešení bankovním potíží
SRM schválili co nejrychleji. Podle Van
Rompuye by vznik mechanismu měl
být přijat do voleb do Evropského par-
lamentu konaných v květnu. Nynější
předseda štrasburského zákonodár-
ného sboru Martin Schulz, který se
účastnil první části summitu, dosaže-
nou dohodu ostře kritizoval. Považuje
jí za příliš složitou a zaostávající za oče-
káváním europoslanců. Výhradu dala
najevo podle diplomatů i Evropská ko-
mise.

Silnou kritiku ze strany Evropského
parlamentu vnímá i český premiér Rus-
nok, nutné je podle něj hledat rovno-
váhu mezi podle něj možná až příliš
velkými očekáváními europarlamentu
a "realitou možné dohody", kterou uka-
zuje závěr jednání ministrů financí.
Mnozí účastníci jednání podle českého
premiéra apelovali na europarlament,
aby si uvědomil, že dosažený kompro-
mis je maximum možného. "Pokud to
někdo bude přetahovat přes míru, tak
se může stát, že nedosáhneme ani
toto," poznamenal.  
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nancial Times vzkázal, že Evropa musí ur-
gentně přijmout svou zodpovědnost za ob-
ranu, nebo bude čelit bezpečnostní krizi na
svých hranicích a marginalizaci v meziná-
rodním společenství.

Na úvod summitu generální tajemník
zdůraznil, že Evropa musí zlepšit své bez-
pečnostní kapacity. "Není to NATO nebo
EU, které je vlastní, jsou to samy členské
země," připomněl Rasmussen s tím, že da-
ňoví poplatníci chtějí za své peníze co nej-
více hodnoty. 

Při následující tiskové konferenci ocenil
unijní záměry na spolupráci při vývoji bez-
pilotních letounů či při pořizování letadel
pro tankování za letu. EU se dohodla na
projektu, jehož cílem je vývoj těchto tech-
nologií v letech 2020 až 2025. Mezi dalšími
plány společné obranné politiky jsou vy-
tvoření kybernetické strategie v příštím
roce a námořní strategie v červnu.

Závěry summitu zdůrazňují také potřebu
zefektivnit kapacity EU rychlé reakce
včetně tzv. battle groups. Tato uskupení
o síle 1500 mužů dosáhla operační kapa-

city již 1. ledna 2007, dosud však zůstávají
pouze v záloze. Cíl jejich případné mise je
de facto vymezen tzv. rozšířenými Peters-
berskými úkoly, obsahuje tedy peace-ke-
eping, post-konfliktní stabilizaci, odzbrojo-
vací mise, záchranné mise, vojenský tré-
nink a asistenci, protiteroristické operace
nebo humanitární mise. 

Ani ČR nezůstává stranou. V roce 2009
vytvořila bojovou skupinu se Slovenskem
a v roce 2012 pod vedením Německa s Ra-
kouskem a Irskem (ve spolupráci s Chor-
vatskem a Makedonií). Na rok 2016 pak je
naplánována Visegrádská bojová skupina.

Ukrajina má dveře otevřené
Důležitým tématem druhého dne summitu
byl projekt východního partnerství. Evrop-
ská unie deklarovala, že stále trvá její
zájem podepsat asociační dohodu a kom-
plexní dohodu o volném obchodu s Ukra-
jinou. „Základní vzkaz summitu je, že
dveře jsou otevřeny, nabídky leží na stole,
smlouvy jsou připraveny k podpisu a záleží

na ukrajinské straně, jak se rozhodne,“ shr-
nul Jiří Rusnok.

Podobně se vyjádřil i předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy: "Jsme ochotni
ji (asociační dohodu) podepsat, jakmile
bude země připravená". Budoucnost Ukra-
jiny podle něj spočívá v Evropě". "Je
možné to zpomalovat, je možné to bloko-
vat, ale nakonec tomu nikdo nemůže za-
bránit," řekl Van Rompuy. 

Lídři osmadvacítky se na summitu
shodli, že asociační dohodu s Gruzií a Mol-
davskem by měla EU podepsat nejpozději
do srpna příštího roku. Jejich znění bylo
parafováno na vrcholné schůzce ve Vilni-
usu v listopadu. Podle premiéra Rusnoka
se tak stalo kromě jiného kvůli kompliko-
vanému vnitřnímu vývoji v Moldavsku.
"Jsou tam významné síly, které deklarují,
že o tyto dohody nestojí. Proto se Evropská
rada snaží vytvořit tlak na aparát EU, aby
se příprava podpisu nezdržovala," podotkl
předseda vlády.

Summit také potvrdil, že vstupní jednání
se Srbskem začne 21. ledna 2014. �

13
4I2013

2. - 5. červen 2014 – Mariánské Lázně
Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Experimentální
mechanika a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. pod záštitou
starosty města Mariánské Lázně a ředitele VZÚ Plzeň pořádají 52.
ročník mezinárodní konference „Experimentální analýza napětí“.
Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkuše-
ností, navázání a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol,
podniků a vědeckých a výzkumných institucí z oblasti experimen-
tální analýzy napětí a numerického modelování v mechanice.

Vědecký program konference
Konference je tematicky zaměřena zejména na následující oblasti:
�  Rozvoj experimentálních metod v mechanice
�  Rozvoj experimentálních metod v biomechanice
�  Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí strojních

konstrukcí
�  Nové metody a aplikace analýzy deformací a napětí stavebních

a dalších konstrukcí
�  Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických

metod
�  Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a pro-

vozní spolehlivosti konstrukcí a zařízení
�  Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních

stavů konstrukcí a zařízení
�  Metody a prostředky výuky experimentálních metod

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a an-
gličtina. Bližší pokyny k psaní příspěvků budou uvedeny na webo-
vých stránkách konference.

Důležité termíny
3. 2. 2014 Zahájení registrace

20. 4. 2014 Zaslání příspěvku
15. 5. 2014 Zaplacení vložného

2. 6. 2014 Začátek konference

Informace
Sledujte aktuální informace na webových stránkách konference:
www.ean2014.vzuplzen.cz

Vložné na konferenci
do 15. 5. 2014 – 215 Euro nebo 5700 Kč
po 15. 5. 2014 – 250 Euro nebo 6800 Kč

V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci EAN 2014, pub-
likace jednoho příspěvku ve sborníku abstraktů konference, sborník
na CD a výtisk časopisu Applied Mechanics and Materials
(www.scientific.net – indexován ve SCOPUSu, Ei Compendex) s vy-
branými příspěvky, občerstvení během konference, obědy, večeře
a účast na doprovodném programu konference. Poplatek pro do-
provázející osoby je 130 Euro nebo 3500 Kč. Cena zahrnuje občer-
stvení během konference, obědy, večeře a účast na doprovodném
programu konference.

Ubytování
Ubytování pro účastníky konference je zajištěno v hotelu Krakonoš
v Mariánských Lázních, kde bude probíhat i jednání konference:
www.hotelkrakonos.eu (GPS 49°58'17.697"N, 12°43'18.562"E). Ná-
klady na ubytování účastníků a doprovázejících osob nejsou za-
hrnuty v ceně vložného.
Zvýhodněná cena pro účastníky konference (včetně snídaně a vol-
ného vstupu do bazénu):
jednolůžkový pokoj – 2790 Kč pokoj/3 noci
dvoulůžkový pokoj – 1890 Kč osoba/3 noci

Sekretariát konference
Jana Miksanová, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova
1581/46, 301 00 Plzeň, e-mail: ean2014@vzuplzen.cz
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Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzval
31. října v Liberci nové politické re-
prezentace, aby společně a co nej-

rychleji začaly pracovat na zastavení vý-
razného propadu konkurenceschopnosti
České republiky v mezinárodním srov-
nání. Koncem října dokonce Světová
banka posunula ČR o sedm míst dolů na
75. příčku ve světě. „Liberecká výzva“
byla přijata na Valné hromadě nejvýznam-
nějšího svazu zaměstnavatelů v ČR, který
zastupuje 29 členských svazů a asociací
a celkem 1600 firem, zaměstnávajících
téměř milion pracovníků.

„Důvodem naší výzvy je nespokojenost
s tím, jak politické reprezentace řeší či
spíše neřeší podmínky pro konkurence-
schopnost naší země. Přes veškeré jejich
proklamace se postavení naší země v me-
zinárodním srovnání neustále zhoršuje,“
uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR.

„Mimořádné volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR a ustavování nové
vlády je pro nás důvodem oslovit novou
politickou reprezentaci v zájmu ovlivnit tu
část její činnosti, která významně ovliv-
ňuje prostředí pro rozvoj hospodářství
v naší republice. Situace vyžaduje, aby
země začala být řádně spravována a měla
v krátké době akceschopnou vládu, která
by spolupracovala s ostatními parlament-
ními stranami v oblasti konkurenceschop-
nosti České republiky,“ uvádí se v pream-
buli Liberecké výzvy. „Chceme důrazně
upozornit na to, že nás nezajímá politika-
ření a problémy některých stran, chceme
schopnou a efektivní vládu a společný po-
stup napříč politickými stranami,“ doplnil
šéf Svazu.

Hlavním sdělením Liberecké výzvy je
požadavek na to, aby si nová politická re-
prezentace uvědomila vážnost stavu, při-
pustila si odpovědnost za podmínky pro
podnikání a přijala účinná opatření ke
zlepšení. „Chybí společná vize, ve které
by bylo jasně řečeno, co tuto zemi živí
a bude živit i v budoucnu. Vyzýváme po-
litiky k vytvoření takové vize a k dohodě
nad jejími základními rysy,“ uvádí se v Li-
berecké výzvě s tím, že většina hlavních
problémů země je nezpochybnitelných
a nemají ideologický charakter.

„Chceme jasný program změn, který
bude opřený o společnou vizi a který
bude rozpracován do konkrétní věcné po-
doby…Měl by být kontrolovatelný a měla
by být určena zodpovědnost za plnění
jeho jednotlivých částí,“ požaduje Svaz
průmyslu a dopravy ČR.

Průmyslníci nabídli své zkušenosti
a znalosti při přípravě vize republiky
a programu změn. Současně vyzval před-
sedy parlamentních stran, aby podnikate-
lům i veřejnosti sdělili, jak vnímají ztrátu
mezinárodní konkurenceschopnosti země
a jakou mají představu o své účasti při se-

stavování a realizaci programu, který by
zajistil obrat.

Výzva byla zaslána všem podnikatel-
ským a zaměstnavatelským svazům, aso-
ciacím a komorám a také firmám, vý-
znamným osobnostem, aby se k ní přihlá-
sily. Součástí výzvy je diskusní fórum na
webové stránce: http://www.spcr.cz/di-
skuzni-forum 

TEXT LIBERECKÉ VÝZVY VŮČI
POLITICKÉ REPREZENTACI
Vážení zástupci svazů, asociací, komor,
firem,

připojte se k výzvě, kterou na Valné
hromadě v Liberci přijal dne 31. října
2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Libe-
recká výzva apeluje na nové politické re-
prezentace, aby se neprodleně začaly za-
bývat zastavením pokračujícího propadu
konkurenceschopnosti České republiky
ve srovnání se světem. Předpokladem je
výrazné zlepšení přívětivosti podnikatel-
ského prostředí, založeném na dlouho-
dobé vizi České republiky a na program
změn, do něhož se musí zapojit všechny
parlamentní politické strany.

Vzhledem k potřebě zvýšit tlak na poli-
tiky Vás žádáme o připojení se k Liberecké
výzvě.  Kliknutím na konci textu se k ní
můžete přihlásit. Vaše komentáře můžete
umístit v tomto banneru v rubrice DI-
SKUSE. Delší vyjádření nám zašlete na e-
mailovou adresu vyzva@spcr.cz.

Děkujeme Vám za Vaše návrhy, které
vyhodnotíme, budeme je medializovat
a závěry předložíme politikům.

Mimořádné volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR a ustavování nové
vlády je pro nás důvodem oslovit novou
politickou reprezentaci v zájmu ovlivnit tu
část její činnosti, která významně ovliv-
ňuje prostředí pro rozvoj hospodářství
v naší republice. Situace vyžaduje, aby
země začala být řádně spravována a měla
v krátké době akceschopnou vládu, která
by spolupracovala s ostatními parlament-
ními stranami v oblasti konkurenceschop-
nosti České republiky.

JSME ZNEPOKOJENI TÍM,
že politické reprezentace podcenily pod-
poru konkurenceschopnosti naší země
a zavinily výrazné zhoršování pozice
České republiky ve světě. Nová politická
reprezentace si musí uvědomit vážnost
stavu a musí přijmout účinná opatření ke
zlepšení.

POLITIKA SE ODTRHLA OD ŽIVOTA
a politické reprezentace si nepřipouští od-
povědnost za podmínky pro podnikání,
tvorbu hodnot a pracovních míst. Jejich
rozhodnutí ve svém důsledku často po-

Průmysl potřebuje vizi země, ne hádky
Svaz apeloval na politickou reprezentaci, aby napříč parlamentem zabrzdila propad
konkurenceschopnosti ČR ve srovnání se světem.
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Svaz průmyslu a dopravy ČR svou
výzvu opírá o požadavky svých člen-
ských svazů a asociací a firem, podle
nichž politické elity nedokázaly změnit
podnikatelské prostředí. Jak vyplývá
z aktuálního šetření Svazu a ČNB, jehož
se zúčastnilo 200 respondentů, podni-
katelské prostředí se dlouhodobě ne-
zlepšuje. Podnikatelé nevidí v klíčo-
vých oblastech zlepšení, což je ze-
jména důsledek špatné politiky a ne-
kvalitního fungování institucí.

Při hodnocení úrovně legislativy 27 %
respondentů hovoří o zhoršení a 72 %
nevidí žádnou změnu, pouze 2 % firem
vidí nějaké zlepšení. Ve vztahu k vyma-
hatelnosti práva11 % respondentů ho-
voří o zhoršení, 86 % nevidí žádnou
změnu, pouze 3 % firem vidí zlepšení.
Co se týká fungování byrokracie, jen 
17 % respondentů hovoří o zhoršení,
80 % nevidí žádnou změnu, pouze 3%
firem vidí zlepšení.

„V porovnání kvality podnikatel-
ského prostředí v posledních letech ne-
mají zástupci firem pocit, že by dochá-
zelo ke změně k lepšímu. Převládá hod-
nocení, že nedochází k žádným změ-
nám, nemalá část podnikatelů pouka-
zuje dokonce na zhoršování podmínek
pro podnikání. Tuzemský byznys tím
vystavuje červenou kartu politickým
reprezentacím,“ komentoval výsledky
šetření Jaroslav Hanák. 

Jaroslav Hanák, 
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
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škozují výkonnost hospodářství bez vyvo-
zení odpovědnosti. Měly by si jasně uvě-
domit, že zdroje pro fungování státu a je-
jich práci hradí podniková sféra a že je
možné přerozdělit pouze to, co vytvoří.

CHYBÍ SPOLEČNÁ VIZE,
ve které by bylo jasně řečeno, co tuto
zemi živí a bude živit i v budoucnu. Vyzý-
váme politiky k vytvoření takové vize
a k dohodě nad jejími základními rysy.
Umělé zveličování rozdílností, neochota
k dohodám a snaha o zviditelnění jednot-
livých politických uskupení musí ustoupit
společnému zájmu řešit objektivně exis-
tující problémy. Většina z nich je nezpo-
chybnitelných a nemají ideologický cha-
rakter. O to důrazněji požadujeme vůli
hledat shodu a nehledat překážky proč ji
nedosáhnout.

CHCEME JASNÝ PROGRAM ZMĚN,
který bude opřený o společnou vizi
a který bude rozpracován do konkrétní
věcné podoby. Musí být sestaven a reali-
zován na základě manažerských postupů
podobných těm, jaké jsou využívány při
řízení firem. Musí být kontrolovatelný
a musí být určena zodpovědnost za pl-
nění jeho jednotlivých částí. Musí vychá-
zet z mezinárodního srovnání postavení
České republiky a podmínek, v nichž pů-
sobí naše konkurence.

POTŘEBUJEME STABILITU
A PŘEDVÍDATELNOST,
časté změny a metoda pokusů a omylů
jsou pro nás nepřijatelné. Základní shoda
napříč politickým spektrem je předpokla-
dem, že výměnou vládní garnitury ne-
bude narušena kontinuita. Nechceme
úpravy jednotlivostí, ale celkovou systé-
movou změnu.

RESPEKTUJTE NÁS!
Opatření nelze vytvořit bez těch, jichž se
bezprostředně týká. Se vší vážností nabí-
zíme zkušenosti a znalosti těch, kteří se
podílejí téměř 40 procenty na vytváření
HDP a zaměstnávají jeden a tři čtvrtě mi-
lionu lidí. Prokažte svoji profesionalitu
a respekt vůči těm, kteří vytvářejí hodnoty
a pracovní místa tak, jak je to běžné ve vy-
spělých zemích.

POŽADUJEME,
aby všichni předsedové parlamentních
politických stran nám a široké veřej-
nosti sdělili, jak vnímají ztrátu meziná-
rodní konkurenceschopnosti naší země,
jakou mají představu o své účasti při se-
stavování a realizaci programu, který by
zajistil obrat. Sdělte nám jasně, jak se
dohodnete na konkrétních krocích a na-
plníte společnou odpovědnost za bu-
doucnost České republiky. Zejména
apelujeme na budoucí vládu, aby ta-
kový program zahrnula do svého vlád-
ního prohlášení, jako jeden z hlavních
úkolů. �
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Vyjádření SP ČR 
k některým bodům koaliční dohody
SP ČR vidí v koaliční dohodě řadu pozitivních záměrů, které
korespondují s jeho programovými prioritami a požadavky.
Deklaroval a prosazoval je při jednáních s politickými stranami
a některé z nich se promítly do obsahu textu koaliční dohody.

�  Při jednáních se stranami Svaz prů-
myslu a dopravy ČR (SP ČR) poukazo-
val na propad konkurenceschopnosti
ČR vůči světu. Požadoval proto vypra-
cování vize dalšího směřování ČR.
Koaliční dohoda tento požadavek po-
važuje také za prioritu. Veškerá opa-
tření by přitom měla být posuzována
z hlediska konkurenceschopnosti, to
by se mělo stát kritériem každého zá-
sadního rozhodnutí. To se týká mimo
jiné i daňových změn. Zásadní je pro
SP ČR deklarování významu a klíčové
role průmyslu a dopravy pro českou
ekonomiku, deklarování snahy
o rychlejší přenos inovací do praxe
a efektivní využití fondů EU pro pod-
poru průmyslu. SP ČR vítá poměrně
razantní snahy, aby stát byl efektiv-
nější a fungoval hospodárněji. Tento
požadavek SP ČR prosazuje dlouho-
době.

�  SP ČR vítá, že koaliční dohoda se hlásí
k podpoře výuky především technic-
kých oborů. Podle zjištění SP ČR i jed-
nání s firmami je nedostatek technicky
vzdělaných pracovníků problémem
číslo jedna napříč republikou. Tech-
nické obory by proto měly být státem
výrazně podepřeny. Proto je pro SP ČR
klíčové, jak intenzivně vláda podpoří
snahy zaměstnavatelů zavést do vzdě-
lávání prvky duálního systému, který
se nyní testuje v pilotním projektu Po-
spolu.   

�  Výraznou komplikací podnikání v ČR je
stav dopravní infrastruktury, poukazují
na to členské firmy SP ČR a investoři.
Proto je důležité, jak uvádí koaliční do-
hoda, zpracovat ucelenou a dlouho-
době udržitelnou koncepci dopravy. 

�  Jasnou prioritou SP ČR je energetika,
řada jeho stanovisek se odrazila v textu
koaliční dohody. Shoda je v potřebě re-
vidovat systém podpory obnovitelných
zdrojů energie. V této souvislosti je dů-
ležitý postoj koaličních stran, že chtějí
zachovat přiměřené ceny tak, aby
česká ekonomika, a především zpraco-
vatelský průmysl, byly konkurence-
schopné.

�  Prioritou SP ČR jako i koaliční dohody
je dokončení aktualizace Státní energe-
tické a surovinové politiky.

�  Podobný postoj jako koaliční strany za-
stává SP ČR i v otázce výstavby Ja-
derné elektrárny Temelín. 

�  Co se týká prolomení těžebních limitů,
je zřejmé, že by takové rozhodnutí
mělo být součástí energetické a suro-
vinové politiky. Na druhé straně panuje
shoda mezi zaměstnavateli, odbory
i některými politiky, že by se prolomení
nemělo příliš oddalovat.

�  V jednotlivých bodech koaliční
smlouvy je patrná rozdílná míra kon-
krétnosti. Bude proto nutné domyslet
a dopracovat některé z nich z hlediska
dopadů. Týká se to i otázky výnosů
z emisních povolenek a jejich využití
pro projekt Zelená úsporám. 

�  Po neblahých zkušenostech s čerpá-
ním evropských prostředků SP ČR pro-
sazoval zajištění efektivnějšího využití
peněz EU. Proto je zásadní, aby nová
koalice skutečně dokázala vytvořit pod-
mínky pro maximální možný efekt čer-
pání prostředků v programovém ob-
dobí EU 2014-2020.

�  Po turbulentních změnách posledních
let v daňové oblasti vítá SPČR slib, že
nebudou prováděny změny v daňo-
vých předpisech, které by měnily výši
zdanění v roce 2014. 

�  Jednou z priorit SP ČR je zlepšení vý-
běru daní, tento záměr koalice také de-
klaruje.

�  Jednou z priorit zaměstnavatelů jsou
změny v systému hodnocení a financo-
vání výzkumných institucí, stejně jako
podpora aplikovaného výzkumu. Tento
záměr je uveden v koaliční dohodě. 

�  Mezi klíčové požadavky SP ČR patří
zjišťování dopadů přijímaných zákonů
na podnikání. V tomto mu koaliční do-
hoda vychází vstříc. 

�  Stejně tak zaměstnavatelé považují při-
jetí funkčního a kvalitního zákona
o státní službě za předpoklad změny
fungování státu a státního aparátu,
včetně fungování e- Governmentu.

�  Důležité bude nastavit účinný systém
výměny zkušeností mezi vládou a poli-
tiky a sociálními partnery. Očekáváme
zlepšení komunikace vlády se zaměst-
navateli a podnikateli.

Zveřejněno: 16. 12. 2013
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Ten jako palivo ve srovnání s benzí-
nem či naftou výrazně snižuje emise
vypouštěné do ovzduší. Své uplat-

nění nachází především ve městech, kde
kromě osobní dopravy jsou významným
zdrojem znečištění zejména autobusy a ná-
kladní automobily a je proto nasnadě, aby
hnacím motorem zájmu o ekologizaci
v dopravě sehrával stát. Česká republika si
v tomto směru nevede nejlépe, což doklá-
dají nejen statistiky dopravy, ale i stav zne-
čištění ovzduší ve městech. Mezi společ-
nosti, které sázejí na využití zemního plynu
včetně CNG při ekologizaci životního pro-
středí patří firma VEMEX. Pana Ing. Huga
Kysilky, ředitele marketinku a PR společ-
nosti VEMEX, s.r.o., jsme se proto zeptali:

Pane řediteli, můžete nám představit spo-
lečnost VEMEX?

Budu stručný. Firma byla založena
v 2000, u jejího zrodu stál současný gene-
rální ředitel pan JUDr.Vladimír Ermakov.
V roce 2003 získává licenci na obchodování
s plynem a elektrickou energií. V červnu
2006 podepisuje se společností Gazprom
export Moskva kontrakt na dodávky plynu
na český trh a ihned začíná s prodejem. Cí-
lovou stanicí vždy byli střední a velcí od-
běratelé zemního plynu. Velmi důležité je
si uvědomit, že v té době se teprve formo-
val tzv. liberalizovaný trh a naše společ-
nost byla první alternativní dodavatel
a prodejce zemního plynu. Postupně jsme
získali 8 % trhu s plynem, letos a v příštím
roce je to již kolem 12 % trhu.

Kdo jsou především vaši odběratelé?
Střední a velcí odběratelé, nemá smysl

vyjmenovat jejich seznam, ale jako příklad
uvedu Borsodchem, Spolanu, Plzeňský
prazdroj, AGC Teplice, Wienerberger…
a tak bych mohl pokračovat. 

V čem jsou podle Vás hlavní přednosti být
zákazníkem VEMEXu?

Jistota, garance, zkušenosti týmu… Asi
nejlépe to lze dokumentovat na případu
lednové ukrajinské krize v roce 2009, kdy
byly plně zastaveny dodávky plynu na náš
trh ze strany Ukrajiny. V té době jsme oka-
mžitě dokázali dojednat dodávky z Ně-
mecka a splnit svoje povinnosti vůči všem
odběratelům. 

Které hlavní přednosti zemního plynu
byste uvedl ve srovnání s dalšími fosilními
palivy?

Ekologičnost, výhřevnost, jistota. Je
nutné si uvědomit, že jsou výrobní pod-
niky, které by asi těžko mohli kvalitně
a efektivně bez zemního plynu vyrábět. 

V Německu před časem vznikla studie do-
kazující, že zemní plyn ve svém řetězci,

tedy od těžby až po užití, znečišťuje ži-
votní prostředí více než uhlí a ropa. Mů-
žete se k tomu vyjádřit?

Všem je jasné, že podobné argumentace
jsou spíše politickými gesty. Jen para-
metry, které se týkají CO2, NOX, ale přede-
vším polétavému prachu, úrovně benzopy-
renu … jasně dokládají jeho přednosti před
dalšími fosilními palivy. Tato fakta jsou
i součástí  aktualizované Státní energetické
koncepce, která se připravuje k definitiv-
nímu schválení vládou. Německo odstave-
ním jaderných elektráren a významným
nákupem amerického černého uhlí musí
nějakým message sdělit svým obyvatelům
proč tomu tak je. Proto zde začínají s po-
dobnou rétorikou. Pokud budeme srovná-
vat ekologický dopad uhlí, ropných pro-
duktů včetně propan butanu se zemním
plynem, tak jednoznačně vítězí zemní plyn. 

Takže teplárenství a vytápění vůbec by
mělo spíše sázet na zemní plyn než uhlí?

Samozřejmě, ale v případě České repu-
bliky musíme mít stále na zřeteli, že rychlý
přechod by mohl přinést i řadu ekonomic-
kých ale především sociálních problémů
v některých regionech.  

Ve vaší nabídce je stlačený zemní plyn,
tedy CNG. Kde všude nachází uplatnění?

Samozřejmě především v dopravě.
Naše země bohužel trochu ve srovnání
s ostatními státy – především sousedy
a Itálií poněkud v tomto rozvoji zaostává.
Itálie, Německo, ale i Rakousko, mají vybu-
dovanou podstatně rozsáhlejší síť stanic,
kde lze čerpat CNG a proto i počet vozidel
jezdících na zemní plyn je u nich podstatně
větší. Italie i Německo mají dohromady
více jak 2500 stanic. My zatím něco přes
50. Ale lépe jsou na tom i na Ukrajině, Bul-
harsku a i Rusku. 

Jak jsme na tom tedy s jeho využitím ve
srovnání s dalšími evropskými zeměmi?

A jsme opět u toho. U nás se z počátku
hledala stejně jako na Slovensku cesta
k přepravcům, tzn. autobusy a svoz od-
padu. Existovala do konce roku 2012 do-
hoda mezi státem a plynárenskými orga-
nizacemi o podpoře rozvoje autobuso-
vých parků – Karlovy Vary, Havířov,
Kladno…  Takže určitý rozvoj byl, ale
ukončením podpory ze strany státu se
opět dostal na bod mrazu. Osobní auto-
mobilová doprava se prostě nerozvíjela,
protože v podstatě nebyla rozvinuta síť
stanic, kde by se dalo čerpat. To je směr,
kterým se nyní snažíme všichni, kteří pod-
porují tento rozvoj, jít.

Rozvoj dopravy na zemní plyn 
se dá vyjádřit dvěma E – Ekologie + Ekonomie
V roce 2015 by ve světě mělo jezdit dvacet milionů motorových vozidel na CNG – neboli stlačený zemní
plyn (Compressed Natural Gas). 
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A plány do příštích let?
No bez nadsázky, stavět a stavět stanice.

Samozřejmě vést maximální osvětu proč
právě jezdit na zemní plyn. Rozvoj v tomto
směru se dá vyjádřit dvěma E – Ekologie
a Ekonomie.

Pokud bereme ekologický vliv jako
axiom, tak se podívejme na ekonomii.
Nyní platíte kolem 35-39 Kč za litr benzínu
95 a za litr CNG, s kterým ujede stejnou
vzdálenost jako na benzín, zaplatíte kolem
17-19 Kč. Co více říci?

Můžete nám přiblížit některé významné
projekty, které jste realizovali v České re-
publice?

Všichni mluví o projektu Česká pošta.
Tento státní podnik se rozhodl, že přesně
použije formuli E + E. V roce 2011/2012 pro-
vedli analýzu přechodu vozů z nafty/ben-
zínu na CNG, vypsali tendr na automobily
a spolu s tím požádali všechny „hráče“ na
trhu s CNG, aby se maximálně soustředili
na výstavby stanic na CNG v okolí jejich
dep.  Vzhledem k tomu, že rozvoz pošty
probíhá hlavně ve městech a obcích, tak
přechodem vozů na CNG pomůže obyvate-
lům nejen tím, že jim přiveze jejich zásilky,
ale také z toho důvodu, že nebude vý-
znamně znečišťovat jejich životní prostředí.
To druhé E je ekonomičnost. Tento rok již
částečně Česká pošta mohla vyhodnotit
ekonomickou část projektu a vychází jim,
že uspořili kolem 13 mil Kč a pokud v roce
2014 proběhne další záměna vozového
parku, potom úspora bude ještě význam-
nější, a to kolem 14-15 milionů korun.

Ovšem nejde jen o projekt Česká pošta,
ale i realizace projektu s cihlářským kon-
cernem Winerberger je významná. Tento
světový koncern zaměnil v cihelně Jezer-
nice veškerou kolovou techniku z nafty na
CNG. Návratnost investice podle jejich
propočtů mezi 1-2 roky.

Dnes je možné říci, že Evropská unie
jede v protisměru. Na jedné straně se za-
sazuje o snížení emisí CO2 a na druhé se
připravuje výstavba řady uhelných
zdrojů…

To se těžko komentuje. Uvedu vám ta-
kový malý příklad. Okradou vás dva lupiči.
Jeden hloupější a jeden moc vzdělaný. Vy
přijdete domů a řeknete si, no v případě
prvního hloupějšího, to je strašný, v pří-
padě druhém budete taky naštvaný, ale
méně, protože vás okradl vzdělaný. Asi
takto já vidím přístup v EU, my sice bu-
deme znečišťovat emisemi CO2, ale jde
o naše emise a ty jsou jaksi lepší než ty co
plodí jinde.

Připravuje se nové období OP ŽP. Myslíte
si, že je v něm dostatečně řešena proble-
matika zlepšení životního prostředí?

Já vycházím z faktu, že existuje Aktuali-
zovaná Státní energetická koncepce již od-
souhlasená Nečasovou vládou tento rok,
která se asi ještě upřesňuje a té je  nutné
se držet. 

Jak vidíte budoucnost mobility na našem
kontinentu. Dnes se hovoří o elektromobi-
litě ve všech pádech, což není věc nová.
Podobně tomu bylo před více než sto lety,
další vlna byla ve 40. letech minulého sto-
letí. Řada odborníků však poukazuje na to,
že se vůbec nemusí jednat o ekologický
způsob dopravy?

Zkusím to zase uvést na příkladu. Před
15 lety byl pro nás všechny mobilní tele-
fon něco neskutečně nového a taky ale
vzdáleného. Nyní je to naprosto běžná věc
i u dětí. Pokud ráno při holení bude na po-
ličce malá baterie, kterou si vezmu a zapo-
jím v autě a pak budu moci jezdit celý den
kamkoliv, potom budu považovat vozy na
elektrickou energii za seriózní segment.
Dodám, že o vývoj baterií, které by splňo-
valy tento požadavek, se snažíme už od
dob Edisona, tedy od konce 19. století
a stále jsme na počátku.

Hitem, který by měl výrazným způso-
bem ovlivnit trh s energetickými komo-
ditami, je plyn z břidlic. Jak vidíte jeho
budoucnost ve světě a konkrétně v Ev-
ropě?

Hit? Břidlicový plyn není nic nového.
Jde o plyn stejný jakým je zemní plyn, ale

technologie dobývání je jiná. Již před vál-
kou se těžil v Estonsku a zásoboval Petro-
hrad. Ale v těžbě nenastal boom, protože
nebyly potřebné technologie. Teď jsou
a USA se díky nim významně odpoutaly
od dovozů a jsou soběstačné. Problém
této těžby je však bez ohledu na nové
technologie především v oblasti EKOLO-
GIE. Zničíte při těžbě rozsáhlé krajinné ob-
lasti, to nemluvím o nebezpečí spojeném
se znečištěním spodních vod.

Které jsou hlavní priority VEMEXu do příš-
tích let?

Prodej plynu odběratelům a rozvoj sta-
nic na CNG, chceme jich postavit do konce
příštího roku kolem 40. �
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Společnost VEMEX s.r.o. působí na če-
ském trhu již 12 let. Stabilitu společ-
nosti dokazuje silné zázemí a zkuše-
nosti nabyté během své činnosti. Sil-
nou stránkou společnosti je individu-
ální přístup k potřebám zákazníka.

2001 - založení společnosti VEMEX
s.r.o.
2003 - získání licence na obchodování
se zemním plynem a licence na obcho-
dování s elektřinou Založení slovenské
dceřiné společnosti VEMEX ENERGO
s.r.o.
2005 - vstup nových společníků (zahra-
niční společnosti, angažující se v ply-
nárenství v Německu a Rakousku
a také švýcarská investiční firma)
2006 - podepsání dlouhodobého kon-
traktu o dodávkách plynu do ČR se
společností Gazprom export Moskva
2009 - změna v kapitálovém podílu
vlastníků (GAZPROM Germania GmbH
50,14 %, Centrex Europe Energy & Gas
AG 33 %, EW East-West Consult AG
16,86 %)
2010 - spolupráce s českými produ-
centy zemního plynu
2011 - odkup obchodního podílu spo-
lečnosti EW East-West Consult AG spo-
lečností KKCG Oil & Gas B.V. Odkupem
51 % akcií společnosti RSP Energy a.s.
získává VEMEX druhou dceřinou spo-
lečnost, přejmenovanou na VEMEX
Energie a.s., zabývající se prodejem
zemního plynu a el. energie především
malým odběratelům a domácnostem
2012 - vstup společnosti na trh s pro-
dejem zemního plynu v dopravě – CNG
V současnosti VEMEX zásobuje velké
a střední odběratele zemním plynem.
Dodává ho pro chemický a energetický
průmysl, stavebnictví, potravinářství,
do hutí, skláren, ale také státnímu sek-
toru, školám nebo nemocnicím.
Prodej energie na slovenském trhu za-
bezpečuje prostřednictvím dceřiné
společnosti VEMEX ENERGO s.r.o.,
sídlící v Bratislavě a o dodávky zem-
ního plynu a elektrické energie, přede-
vším pro malé odběratele a domác-
nosti, se stará pražská dceřiná firma
VEMEX Energie.
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CNG je ropný produkt - Není. Zkratka CNG
(Compressed Natural Gas) označuje stla-
čený přírodní plyn (u nás spíše zemní
plyn), jehož naleziště obvykle nekopírují
naleziště ropy, takže dostupnost a cena
zemního plynu není přímo závislá na silně
kolísavém a nejistém trhu ropy. Navíc svě-
tové zásoby zemního plynu jsou odhado-
vány i při současné globální spotřebě na
100-150 let.

CNG se vyrábí v rafinerii nebo jiné továrně
- Nevyrábí se, CNG vzniká stlačením na
místě výdeje, kam je přiveden potrubím
z normální plynové sítě, jaká slouží pro roz-
vody do domácností a podniků. Pro tanko-
vání do vozidla je stlačen na cca 250-300
bar k tomu určenou kompresorovou jed-
notkou se zásobníky tlaku. K vlastnímu vý-
deji je zapotřebí speciální výdejní stojan,
velmi podobný stojanu na benzín nebo
diesel.

Jiné je to v případě méně rozšířeného
LNG - zemní plyn v kapalné formě (LNG
- Liquid Natural Gas). Plyn je podchlazen
ve speciální výrobní jednotce a stlačen
ještě více než CNG, aby ho nádrže vo-
zidla pojmuly co nejvíce. Takto tekutý
produkt se pak musí převážet na místo
spotřeby. Používá se zejména v dálkové
kamionové dopravě (USA), v lodní do-
pravě a první pokusy byly učiněny i v do-
pravě letecké.

CNG je srovnatelné s LPG - Není. Jde
o zcela jiná paliva. LPG je ropným produk-
tem, populárně známým jako propan-
butan (což ostatně vyplývá i z názvu pro-
duktu: Liquefied Petroleum Gas -zkapal-
něný ropný plyn). I přepočtená energetická
hodnota LPG je daleko nižší než u CNG. Ve-
řejnost (a to i dopravní odborníci) si však
velice často oba produkty pletla nebo je
přinejmenším mylně zařazovali do stejné
kategorie. Srovnávání obou plynných paliv
je stejné jako srovnávat CNG s benzínem.

CNG je totéž co biometan (BioCNG) - Je
a není. Ačkoli chemickou podstatu (metan)
mají oba plyny stejné, energetické vlast-
nosti a využití rovněž, liší se oba plyny

svým původem. CNG je zemní plyn, přive-
dený k čerpací stanici potrubím z normální
plynové sítě a CNG se z něj stává až po
stlačení na 250-300 bar.

BioCNG je obnovitelný zdroj, obvykle
využívá lokální biologický zdroj metanu
(hnůj, kejdu, či jinou biomasu), je vyráběn
speciálními stanicemi na místě a po stej-
ném stlačení se z něj stává BioCNG. Je ob-
vykle levnější než CNG, protože využívá
v podstatě odpadní zdroje. Z technických
a investičních důvodů ale není BioCNG
tolik rozšířen jako CNG, který je dostupný
prakticky kdekoli, kde je k dispozici infra-
struktura plynového potrubí.

CNG je nebezpečnější než jiné pohonné
hmoty - Není tomu tak. Zemní plyn je tě-
kavý, lehčí než vzduch a velice rychle se
rozptyluje do ovzduší. Při náhodném ma-
nipulačním úniku (např. během tankování)
se rozptýlí během několika sekund na zcela
neškodnou, nehořlavou a netřaskavou
směs. I z tohoto důvodu může s plnicí pis-
tolí CNG manipulovat po malém zaškolení
prakticky kdokoli. Naproti tomu benzínové
páry nebo páry LPG jsou těžší než vzduch,
při úniku tedy doslova „tečou“ pod vozidlo
a do jeho okolí ve formě třaskavé směsi.
Proto jsou např. benzínové pistole opa-
třeny odsáváním par nebo tankování LPG
vždy vyžaduje asistenci povolané osoby
(obsluhy čerpací stanice).

Vozidla na CNG jsou nebezpečná - Na-
opak, výrobci věnují právě bezpečnosti pa-
livových systémů CNG vozidel mimořád-
nou pozornost. Náplň CNG ve vozidle je
prakticky bezpečnější než benzínová náplň
u některých starších vozidel, protože tla-
ková nádrž na CNG je nejodolnějším zaří-
zením ve voze. Vozidlo však musí být vy-
baveno na CNG již výrobcem. Vzhledem
k vysokým pracovním tlakům CNG je plyn
uložen v robustních tlakových nádržích vy-
bavených speciálními multifunkčními ven-
tily. Výsledkem je pak vyšší bezpečnost než
u kapalných PHM či LPG. Výrobci obvykle
uvádějí požární odolnost tlakového sy-
stému CNG až na 15 minut v hořícím voze.
Ale ani poté však nedojde k explozi, jen
k řízenému „odfouknutí“ plynu jistícími
ventily.

Provoz na CNG vyžaduje přestavbu vo-
zidla. Auta na CNG nejsou k dostání -
Nejlépe je koupit si již továrně vyrobené
vozidlo. Moderní vozy jsou pro CNG op-
timalizovány, zejména motory, navazující
elektronické systémy, palubní počítače
a nádrže. Vše je do vozu zakomponováno
již při vývoji a takové vozy pak vykazují
výborné ekonomické a provozní para-
metry. Většina světových automobilek
CNG vozy nabízí, některé i několik desítek
modelů a variant. Přestavba benzínových
vozů na CNG je však také možná - v ČR
existuje řada profesionálních firem, které
tuto službu nabízejí. Je však nutno vzít
v úvahu, že takto přestavěný vůz nikdy
nedosáhne parametrů CNG vozu továr-
ního.

Plynové nádrže zabírají místo v kufru -
Dříve tomu tak skutečně bývalo, ale do
moderních vozů jsou CNG nádrže spolu
s benzínovými zakomponovány již při vý-
voji. Nádrže jsou obvykle umístěny pod
podlahou a umožňují tak plné využití
užitných prostor bez jakéhokoliv ome-
zení. Přesněji řečeno: jediným omezením
je absence místa pro (dnes již nepovin-
nou) rezervní dojezdovou pneumatiku,
které je obvykle využito pro jednu z CNG
nádrží, což ale známe i z mnoha modelů
vozů na klasický pohon. Výjimku tvoří
vozy, dodatečně na CNG upravené. Zde
logicky dochází k dodatečnému umístění
nádrže, a tím i k jistému omezení kom-
fortu.

CNG vozy jsou drahé při nákupu a servisu
- Není tomu tak. Vezmeme-li v úvahu prů-
měrnou pořizovací cenu, o něco vyšší než
turbodiesel a naopak rychlou návratnost
investice na ušetřených nákladech na po-
honné hmoty, pak se dostáváme k velmi
zajímavým číslům, zejména u vozů střední
třídy a u dodávkových vozů. Kupříkladu
u CNG osobního automobilu střední třídy
je rozdíl ceny kompenzován již po ujetí cca
30 - 60 000 km oproti srovnatelnému dieselu.
Dalším provozem pak už vozidlo de facto
„vydělává“. Najede-li takový vůz 300 tisíc
km, pak se úsporou prakticky zaplatí polo-
vina pořizovací ceny. Většinu kilometrů je
však nutno ujet na CNG a benzín používat
spíše „na dojetí“. V tomto smyslu se auto-
mobilky občas dopouštějí zásadní chyby:
zákazníkovi prezentují celkové náklady na
provoz formou průměru nákladů na CNG
a benzín.

Většina výrobců si uvědomuje jistou ne-
důvěru trhu v nový produkt - zejména pak
životnost motoru, který pracuje se zcela
jiným palivem za vyšších výkonových pa-
rametrů na jednotku zdvihového objemu.
Tento fakt však kompenzují možností při-
koupit si za rozumnou cenu (cca 16 000 Kč
- VW Passat) rozšířenou plnou záruku bez
limitu ujetých kilometrů.

CNG stanice nejsou dostupné - Částečně
pravda, ale situace se rapidně zlepšuje.
V současné době je v Česku v provozu sice
jen necelých 50 plnicích stanic CNG a pří-
stup k některým z nich může být považo-
ván za problematický. Většina odborníků
na pohonné hmoty ale dnes připouští, že
CNG je perspektivní palivo, které v blízké
budoucnosti nahradí značnou část spo-
třeby benzínu a motorové nafty. Na to re-
agují distributoři plynu a začínají CNG
zpřístupňovat zákazníkovi stejným stan-
dardem, jaký je obvyklý pro tradiční po-
honné hmoty. Tím je dostupnost CNG na
běžných čerpacích stanicích pohonných
hmot. Výdejní stojany CNG začínají být
umísťovány v bezprostřední blízkosti více-
produktových stojanů na tekutá paliva, zá-
kazník tak může do svého CNG vozu načer-
pat i benzín, aniž by musel přejíždět na jiné
místo. �

Zdroj: RWE Energo

Mýty a fakta o CNG
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BAEST Machines & Structures, a.s.,
(www.baest.cz) je společnost,
která působí na českém
i zahraničním trhu již 20 let. Je
významným dodavatelem
akumulačních nádrží, které jsou
optimálním zařízením pro provoz
kogeneračního procesu a slouží
k akumulaci energie (ohřáté
vody) v topných systémech. 

Tyto tlakové nádoby uchovávají teplo
(teplou vodu při teplotě 80-100 °C) od
zdrojů do doby, kdy bude využito. Za-

jišťují tak rovnoměrnou dodávku tepla do
topných systémů, což nejenom šetří ener-
gii, ale také kontroluje optimální provoz
kotlů. Výhodou těchto akumulačních ná-
drží je, že všechny zdroje pracují vždy ve
svých nominálních parametrech, což při-
náší nejen maximální možnou účinnost
a vysokou úsporu nákladů, ale také delší
životnost zdrojů. Společnost BAEST Ma-
chines & Structures, a.s., poskytuje kom-
plexní servis od zpracování statického vý-

počtu a výkresové dokumentace, přes vý-
robu této jednoplášťové nádrže o objemu
6 až 250 m3 s vnější tepelnou izolací, opláš-
těnou hliníkovým nebo pozinkovaným ple-
chem, až po dodání na místo realizace
včetně závěrečné montáže. 

Velké akumulační nádrže se v současné
době nejvíce využívají v teplárenství jako
zásobníky ohřáté vody, při vytápění byto-
vých sídlišť a průmyslových podniků, pro-
tože výrazným způsobem přispívají k efek-
tivnímu chodu kogenerační jednotky. Díky
vysoké účinnosti cca 90 %, tyto jednotky
uspoří až 30 % nákladů na provoz oproti
stávajícím technologiím využívaným v tep-
lárnách. Návratnost tohoto technologic-
kého zařízení se pohybuje, také díky stát-
nímu dotačnímu programu, v řádu 5 let.
Přitom životnost celého zařízení je v roz-
mezí 20-30 let.  Akumulační nádrže jsou
optimálním zařízením pro využití veške-
rého vyrobeného tepla společně s kogene-
račními jednotkami. Toto efektivní spojení
využívá firma BAEST Machines & Structu-
res, a.s., ve spolupráci například s ČEZ
Energo, která dodává kogenerační jed-
notky po celé České republice. �

Akumulační nádrže z
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Od začátku se na tomto vývoji velkou
měrou podílí také ČNOPK. V dubnu
1993 začínala ČNOPK jako malá organi-

zace, měla pouze deset zaměstnanců a 191
členských firem. Česká ekonomika v té době
procházela turbulentním vývojem rozsáhlé pri-
vatizace, kterou provázely složité okolnosti.
Patřily k nim i spory o to, do jaké míry se mají
privatizace zúčastnit zahraniční investoři. O to
důležitější roli tehdy hrála ČNOPK jako bilate-
rální hospodářská platforma.

Od založení ČNOPK se počet jejích členů
více než ztrojnásobil. ČNOPK je nyní největší
bilaterální hospodářskou komorou v České re-
publice, důležitým hlasem českých i němec-
kých firem a moderní organizací orientovanou
na poskytování služeb. Její cíl je stále stejný:
prohlubování hospodářských a podnikatel-
ských vztahů mezi Českou republikou a Ně-
meckem. Patří k tomu i napojení na celosvěto-
vou sít německých obchodních a průmyslo-
vých komor a německých zahraničních hospo-
dářských komor, zaštítěnou Německým sně-
mem obchodních a průmyslových komor.
ČNOPK, která od roku 1999 sídlí v Praze na Vác-

lavském náměstí, zároveň disponuje rozsáhlou
sítí lokálních kontaktů. V posledních letech má
zastoupení také na severní Moravě a v Plzni
a může tak podporovat podniky přímo v těchto
průmyslových regionech.

Komora poskytuje praktické poradenství in-
vestorům a při odbytu a průzkumu trhu a zá-
roveň zastupuje zájmy svých členů. To doká-
zala také loňská iniciativa „Společně pro kva-
lifikovanou pracovní sílu a inovaci“. Díky této
aktivitě a otevřenému dopisu premiéru Neča-
sovi k situaci v českém odborném vzdělávání
došlo poprvé po dlouhé době k užšímu di-
alogu mezi zástupci politické a hospodářské
sféry. Problémem je naopak malý pokrok
v boji proti korupci a při snižování byrokratické
zátěže. Naši členové dále kritizují nedostateč-
nou právní jistotu a pracovní právo a požadují
lepší podmínky pro vývoj a výzkum. Těmto té-
matům se proto ČNOPK aktivně věnuje a za-
sazuje se o jejich zlepšení, a to v dialogu s po-
litickými zástupci a veřejností. Usiluje při tom
o to, aby bilaterální hospodářské vztahy byly
nadále velmi úspěšné. �

Bernard Bauer, ČNOPK

Česko-německé hospodářské vztahy s ČNOPK
V roce 1993 vznikla Česká republika, v témže roce byla založena i Česko-německá obchodní
a průmyslová komora (ČNOPK). Od té doby se mnohé změnilo a byla překonána řada překážek.
Především bylo potřeba zvládnout politickou a společenskou transformaci a připravit hospodářství na
to, aby se stalo garantem růstu a blahobytu. I v současné době máme před sebou celou řadu výzev,
celkově ale mají česko-německé hospodářské vztahy za uplynulých 20 let za sebou obdivuhodný vývoj.
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20. let činnosti ČNOPK
Když ČNOPK zahájila 16. dubna 1993
svou činnost, měla deset zaměstnanců
a 191 členských firem. Nyní, o 20 let
později, je jasné, že hospodářské
vztahy mezi ČR a SRN mají za sebou
úspěšnou historii, která pokračuje
i v současné době. ČNOPK jako mo-
derní organizace poskytující služby,
jejíž členská základna čítá 600 firem,
zde hraje hlavní roli.

1993 Založení ČNOPK jako nástupce
Delegace německého hospodář-
ství v České republice. Během
prvního roku činnosti vzrostl
počet členských firem ze 191 na
240.

1995 ČNOPK se stává oficiálním za-
stoupením veletržní společnosti
Messe Berlin v ČR

1998 Počet členských firem se zdvoj-
násobil

1999 ČNOPK se stěhuje do nových
prostor na Václavském náměstí

2002 ČNOPK se stává oficiálním za-
stoupením Společnosti na pod-
poru hospodářství Saska (Wirts-
chaftsförderung Sachsen GmbH)
v České republice

2003 ČNOPK slaví 10. výročí své čin-
nosti 

2007 ČNOPK se stává oficiálním za-
stoupením Svobodného státu
Bavorsko v ČR

2008 ČNOPK se stává oficiálním za-
stoupením Německé turistické
centrály v ČR

2009 ČNOPK se stává oficiálním za-
stoupením veletržní společnosti
Veletrhy Brno v Německu

2010 Založení společnosti AHK Servi-
ces (100% dceřiná firma ČNOPK)

2011 Založení regionální kanceláře
v Ostravě a podpis kooperační
smlouvy s Obchodní a průmys-
lovou komorou Řezno (IHK Re-
gensburg) pro Horní Falc/Kel-
heim k založení společného regio -
nálního zastoupení v Plzni

2012 Otevřený dopis Petru Nečasovi,
premiérovi České republiky, ke
střednímu odbornému vzdělávání

2013 20. let činnosti ČNOPK; spuštění
pilotního projektu POSPOLU ke
kooperativnímu vzdělávání
v České republice

2013 Zahájení iniciativy ČNOPK k po-
silování právní jistoty v České re-
publice

Česká ekonomika 
je německé velmi blízká

Tři bývalí ministři zastupující české hos-
podářské resorty na VII. hospodářské di-
skuzi Česko-německé obchodní a prů-

myslové komory (ČNOPK) hodnotili uplynu-
lých 20 let česko-německých hospodářských
vztahů. Navzdory pozitivní bilanci minulých let
hosté diskuze spolu s přibližně 150 přítom-

nými zástupci německých a českých firem po-
žadovali změny v různých oblastech. Aby hos-
podářská spolupráce i nadále úspěšně fungo-
vala, musí dojít ke zlepšení zejména v oblasti
vzdělávání, právní jistoty, transparentnosti
a efektivity veřejné správy, jakož i ve vědě
a výzkumu. Zástupci ČNOPK vyzvali budoucí

(zleva) Bernard Bauer, Martin Kuba, Miroslav Grégr, Luděk Niedermayer, Ivan Pilip, Rudolf Fischer
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Další zhoršení České republiky v žebříčku
hodnocení korupce ve veřejném sektoru,
který každoročně vydává mezinárodní

organizace Trasparency International (TI),
vnímá Českoněmecká obchodní a průmyslová
komora (ČNOPK) s ohledem na své dlouho-
dobé snahy o rozvoj a podporu podnikání
v České republice jako velké zklamání.  Propad
na 57. místo celosvětového žebříčku však není
pro  ČNOPK  žádným překvapením, podobná
tendence je dlouhodobě patrná také z vlastních
průzkumů komory mezi členskými firmami. 

Výsledky hodnocení  
TI poukazují obecně na problematickou situaci
v oblasti vnímání korupce v zemích střední
a východní Evropy. Z indexu TI i z pravidelných
průzkumů německých zahraničních hospodář-
ských komor v regionu střední a východní Ev-
ropy je však na druhou stranu patrné, že ně-
které země jako např. Polsko se v tomto ohledu
stále zlepšují. Česká republika ovšem nevyka-
zuje téměř žádné známky pokroku. „Od mnoha

německých firem slyšíme, že kvůli možné ko-
rupci v České republice podléhá stále více stě-
žejních rozhodnutí schválení několika firemních
grémií, přičemž kolegové v jiných zemích
mohou reagovat rychleji a pružněji na aktuální
potřeby a vývoj trhu. Určitě není náhoda, že
blahobyt a nekorupční prostředí spolu velmi
úzce souvisejí,“ komentuje situaci výkonný člen
představenstva ČNOPK Bernard Bauer. 

Členové ČNOPK poukazují v souvislosti s vy-
sokou mírou korupce v české veřejné správě na
skutečnost, že kvůli zavádění protikorupčních
opatření a směrnic, které v jiných zemích ne-
jsou zapotřebí, vznikají zbytečné náklady, které
ubírají České republice ve srovnání s dalšími ze-
měmi v regionu na konkurenceschopnosti. Na
celostátní úrovni pak v důsledku boje proti ko-
rupci ve veřejném sektoru chybí peníze na po-
třebné reformy, investice do vzdělávání, škol-
ství či na sociální služby. „Férovost a integrita
nesmí být nevýhodou pro firmy, které jednají
na základě těchto hodnot. Tyto zásady je na-
opak třeba institucionálně a právně zaštítit. Po-
litičtí představitelé musí rozhodně zakročit proti

korupci, aby získali zpět důvěru hospodářské
sféry a občanů. Do boje proti korupci se ale
musí zapojit i samotné firmy,“ dodává prezi-
dent ČNOPK Rudolf Fischer. 

Negativní vnímání korupčního prostředí
v České republice bylo společně se sílícími hlasy
členských firem ČNOPK na změnu jedním z dů-
vodů, proč je větší transparentnost, férovost
a integrita jedním z hlavních témat ČNOPK. Lo-
gickým krokem tak bylo ustanovení Koalice pro
transparentní podnikání, která je součástí Plat-
formy pro transparentní veřejné zakázky, jejímž
cílem je podpora transparentnosti, integrity a fé-
rového jednání v české ekonomice. Koalici pro
transparentní podnikání již podporují např. ná-
sledující členské firmy ČNOPK: Bayer, Deloitte
Advisory, Ernst&Young, Knorr Bremse Systémy
pro užitková vozidla ČR, KPMG Česká republika,
Makro Cash & Carry ČR, Siemens, Škoda Auto
či Veletrhy Brno. Tuto koalici podporuje také
ČNOPK a vyzývá všechny své členy a německé
firmy v České republice, aby připojili. Další in-
formace k této platformě naleznete na:
http://www.transparentnipodnikani.cz. �

Česko-německá obchodní a průmyslová
komora (ČNOPK) obdržela 6. 11. od
Sdružení pro zahraniční investice (AFI)

a agentury CzechInvest cenu za dlouholetou
podporu investičního prostředí v České repub-
lice. Jako důvod svého rozhodnutí porota
uvedla úspěšnou a záslužnou činnost ČNOPK
pro rozvoj česko-německých hospodářských
vztahů. K trvalému zlepšení investičního pro-
středí v České republice přispěla ČNOPK přede-
vším získáváním a šířením poznatků ze sou-
kromé sféry, které následně vnášela také do ve-
řejné diskuze.

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) spo-
lečně s agenturou CzechInvest každoročně
uděluje ocenění “Investor roku a Podnikatelská
nemovitost roku”. Ceny jsou udělovány v cel-
kem osmi kategoriích, z ocenění v kategorii

“Dlouhodobý přínos investičnímu prostředí
ČR” se při letošním předávání v prostorách
České národní banky mohla radovat právě
ČNOPK.   Podle názoru odborné poroty spočívá
zvláštní přínos ČNOPK k posílení české ekono-

miky nejen v důsledném a pečlivém sledová-
ním činnosti firem a podniků, ale také v kontrole
a podpoře podnikatelského prostředí v České
republice. Profesionalita a odborné znalosti
ČNOPK jsou podle poroty zásadním přínosem
pro rozvoj zahraničního obchodu a investic
mezi Českou republikou a Německem, nejdůle-
žitějším partnerem českého hospodářství.  

Prezidenta ČNOPK Rudolfa Fischer získané
ocenění velmi potěšilo a vidí v něm uznání
dlouholetých aktivit ČNOPK: „Jako bilaterální
zahraniční hospodářská komora se již 20 let
angažujeme ve prospěch České republiky jako
místa pro podnikání a poskytujeme také prak-
tickou podporu investičních aktivit. To, že
v České republice v současné době působí
zhruba 4000 německých firem, vnímáme jako
skutečný česko-německý úspěch. “ �
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vládu k tomu, aby tato témata řešila a vedla
o nich dialog se zástupci hospodářské sféry.
Diskuzi moderoval ekonomický expert Luděk
Niedermayer. U příležitosti 20. výročí svého
založení ČNOPK uspořádala 26. 11. pódiovou
diskuzi na téma „20 let česko-německých hos-
podářských vztahů a perspektiva další
úspěšné spolupráce“, k níž pozvala bývalé mi-
nistry hospodářských resortů České republiky.
Pozvání přijali exministři průmyslu a obchodu
Miroslav Grégr a Martin Kuba a bývalý ministr
financí a školství Ivan Pilip. Politici bilancovali
své zkušenosti z oblasti hospodářskopolitické
spolupráce obou zemí a diskutovali o budou-
cích šancích a výzvách. 

„Myslím, že mohu bez jakýchkoli výhrad říci,
že německé firmy a němečtí investoři jednají
s dlouhodobou perspektivou a jsou spolehli-
vými partnery českých firem,“ uvedl Rudolf
Fischer, prezident ČNOPK. Německé firmy
velmi zajímá, kam bude směřovat Česko v ob-

lasti hospodářské a finanční politiky. Pro firmy,
které se pohybují na globálním trhu, jsou jis-
tota a spolehlivost velmi důležitými kritérii,
dodal Fischer. Miroslav Grégr se jako ministr
podílel na řadě velkých privatizačních projektů,
kterých se účastnily německé firmy, a spolu-
práci hodnotí pozitivně: „Růst vzájemné ob-
chodní výměny mezi Českou republikou a Ně-
meckem se za uplynulých 20 let zdesetinásobil
a tato spolupráce se stále prohlubuje.“

„Německo pro nás hraje zásadní roli. Je ob-
jektivně dáno – geograficky, nasměrováním
ekonomiky i kapitálovou účastí – že česká eko-
nomika je té německé velmi blízká. Jejich vzá-
jemná spolupráce je pro obě země obohacu-
jící a má velký smysl, aby se pro ni vytvářely
co nejlepší podmínky a dále se rozvíjela,“ zdů-
raznil v rámci diskuze Ivan Pilip, bývalý ministr
financí a školství a bývalý viceguvernér Evrop-
ské investiční banky. Mezi hosty na pódiu
a přítomnými zástupci firem probíhala z části

kontroverzní diskuze. Shodli se však na tom,
že pro pokračování úspěchu česko-německých
hospodářských vztahů je toho potřeba ještě
mnoho udělat. Podle Martina Kuby, bývalého
ministra průmyslu a obchodu, k největším
překážkám růstu českého hospodářství patří
rostoucí nedostatek technicky vzdělaných od-
borníků a nedostatečná flexibilita státní
správy. „To je fenomén, který je pro německé
investory klíčovou záležitostí a který beze-
sporu tvořil jednu z páteří toho, čemu se říká
konkurenceschopnost české ekonomiky,“ řekl
Kuba.

V této otázce a nutnosti jejího řešení pano-
val na pódiu konsens. Podobně to podle Ber-
narda Bauera, výkonného člena představen-
stva ČNOPK, vidí i němečtí investoři, kteří si
v České republice kromě toho přejí větší
právní jistotu, lepší podmínky pro výzkum
a vývoj, flexibilnější pracovní právo a větší
transparentnost veřejných zakázek. �

Ocenění za podporu investičního prostředí 

Korupce představuje vážný problém pro rozvoj podnikání v ČR
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Českou delegaci vedl náměstek mi-
nistra dopravy Jaroslav Deml a byli
v ní zástupci institucí, které mají

zájem o podporu čisté mobility: Peter
Kalaš – víceprezident České podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj a poradce české
vlády, Pavel Kafka – prezident České ma-
nažerské asociace, prof. Miroslav Svitek –
děkan Dopravní fakulty ČVUT, Miloš Kře-
pelka, ředitel odboru na MŽP ČR, a dále zá-
stupkyně MPO ČR a zástupci elektromobil-
ních svazů ČR. Delegace navštívila řadu
stánků vystavujících firem v oboru výroby
elektromobilů, nabíjecích stanic a systé-
mových řešení elektromobility. Členové
delegace se zajímali také o propojení vědy,
výkumu, vývoje a praxe v německých pod-
mínkách.  Došlo k testovací jízdě s unikát-
ním elektromobilem – limuzínou TESLA S,
která slaví velké prodejní úspěchy v USA.
Proběhlo setkání delegace s prezidentem
Spolkového svazu elektromobility BEM
e.V. panem Kurtem Siglem a k široké vý-
měně názorů zejména na další vývoj elek-
tromobility v Německu a ve světě.

Celkově lze konstatovat, že elektromobi-
lita v Německu „chytá druhý dech“. Počá-

teční nadšení vystřídalo dočasně rozčaro-
vání a nyní dochází k její nové renesanci na
daleko pragmatičtějším základě. Hodně
bude záležet také na konkrétních krocích
nové spolkové vlády, která zatím své po-
myslné trumfy drží v rukou. Na ní bude zá-
viset, zda budou vytvořeny skutečně
nosné rámcové podmínky pro nejširší roz-
voj elektromobility v Německu.

Na eCarTec 2013 vystavovaly poprvé
v pětileté historii veletrhu automobilky
Volkswagen, Toyota a Hyundai své elek-
tromobily. Dočasný negativní trend elek-
tromobility pocítil i samotný veletrh.
Počet vystavovatelů – zejména menších
a středních firem – v posledních letech
značně poklesl. Nyní se stabilizoval na
zhruba 500. Pro českou delegaci bylo
tochu překvapivé, že z ČR se nezúčastnil
nikdo, zatímco z malého Slovinska přijelo
devět vystavovatelů. V roce 2013 zazna-
menal veletrh okolo 12 000 návštěvníků,
většinou odborníků v oboru elektromobi-
lity. 

Dlouho očekávaná standardizace zásu-
vek nabíjecích stanic pro elektromobily,
která proběhla v EU začátkem roku 2013

formou schválení tzv. „typu 2“ zásuvky se
stala významným impulzem pro další roz-
šiřování sítě nabíjecích stanic v Německu.
Některé veřejné nabíjecí stanice totiž při-
pomínají zásuvkový babylon a mnozí řidiči
konvenčních vozů si stále nemohou zvyk-
nout na značky zakazující zastavení u nabí-
jecích stanic. Mnohde je zatím i nedostatek
parkovacích míst u nabíjecích stanic. Také
proto byla velmi zajímavá návštěva dele-
gace u jednoho z tahounů v oboru nabíje-
cích stanic – firmy RWE. Ta již instalovala
2700 nabíjecích stanic v Německu, Rakou-
sku a Nizozemí, z toho 1700 v samotném
Německu. Soukromí majitelé elektromo-
bilů nejsou zatím hlavními zákazníky.
„V současné situaci na trhu jsou pro nás
zvláště důležití provozovatelé automobilo-
vých flotil. Ti právě nyní vybavují své vo-
zové parky elektromobily,“ řekl Marcus
Groll, vedoucí prodeje RWE Effizienz
GmbH.  

Výrobce autobusových bezpřevodových
elektromotorů pro náboje kol – firma Ziehl-
Abegg předváděla na veletrhu autobus
s touto konstrukcí. Tento typ elektrobusů
je již používán ve Švédsku a Nizozemí. Po-

Elektromobilita v Německu „chytá druhý dech“
Delegace čestných hostů z ČR navštívila veletrh eCarTec 2013 v Mnichově 
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čátkem roku 2013 byl položen základní
kámen nového výrobního závodu Ziehl-
Abegg pro elektromotory umístěné v ná-
bojích kol. 

Pokud jde o materiály pro výrobu elek-
tromobilů, sází koncern Thyssen-Krupp
i nadále na další vývoj oceli, která „je vý-
robně mnohem výhodnější než hliník nebo
měď“ jak uvedl Andreas Breidenbach z vý-
zkumného oddělení koncernu. Ocel podle
něho umožňuje nejrůznější koncepty karo-
serií a ekonomická řešení i pro malé série
– např. elektromobilů jako je StreetScooter.
Karoserie tohoto elektromobilu speciálně
vyvinutého pro logistické potřeby kon-
cernu Deutsche Post DHL je konstruována
na bázi rámové konstrukce s širokým vy-
užitím ocelových profilů, opláštěných díly
z umělé hmoty. StreetScooter absolvoval
bez problémů všechny bezpečnostní testy
a byl certifikován pro provoz v Německu.

Skutečným tahákem pro navštěvníky
byl stánek americké firmy TESLA, jejímž
majitelem je  známý podnikatel Elon
Mask. Vystavována byla exkluzivní limu-
zína TESLA S, svým názvem - ne možná
náhodou - evokující název veleúspěšného
automobilového „dědečka“: Fordu T.
A není divu – elektroauto s dojezdem až
500 km je po všech stránkách obdivu-
hodné a dokonce i němečtí odborníci,
mimo jiné ADAC, přiznávají, že Američané
získali jistý technologický náskok. Zároveň
však dodávají, že „určitě jen dočasně, pro-
tože v Německu se začínají v elektromobi-
litě dít velké věci“... Po velkém obchodním
úspěchu Tesly S v USA, kde prodeje po-
hledné limuzíny překonaly dokonce lu-
xusní Audi A 8 a Mercedesy řady S, nyní
plánuje Elon Mask expanzi v Německu, ze
kterého chce vytvořit po USA svůj druhý
nejdůležitější trh na světě. K tomu účelu
hodlá do konce roku 2014 postavit v zemi
dostatek rychlonabíjecích stanic vlastní
unikátní konstrukce. Ty umožní jízdu mezi
jakýmikoliv dvěma místy v SRN s tím, že
přestávka pro rychlonabití trvá do 30
minut. Uskutečňování této smělé vize je už
v plném proudu.   

Podobně elegantní limuzínu vystavovala
i další kalifornská firma - FISKER, která
navíc využívá fotovoltaických panelů, za-
budovaných do střechy, pro vylepšování
energetické bilance svého posledního mo-
delu. Jedná se ale o hybridní vozidlo využí-
vající přídavného spalovacího motoru na
dobíjení baterií. 

Méně atraktivní, ale z praktického hledi-
ska velmi pozoruhodný, byl stánek firmy
NISSAN, vystavující samozřejmě mimo
jiné nejprodávanější elektromobil součas-
nosti NISSAN LEAF, jehož celkové prodeje
se blíží pro elektromobily zatím bájné hra-
nici 100 000 kusů. V roce 2011 byl tento
automobil prvním elektromobilem na
světě, který se stal „evropským vozem
roku“. Od té doby je průběžně zdokonalo-
ván a například v říjnu 2013 byl se 716 auty
nejprodávanějším osobním vozem v Nor-
sku. Tato skandinávská země, zakládající si
na kvalitě životního prostředí a oplývající
elektřinou z vodních elektráren, poskytuje
majitelům elektromobilů daňové úlevy,
osvobození od dálničních a silničních po-
platků a elektromobily mohou využívat
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zvláštní jízdní pruhy pro autobusy ve měs-
tech.    

Velice zajímavý byl stánek firmy HYUN-
DAI, která vystavovala první seriově vyrá-
běný elektromobil na světě Hyundai ix35
FCEV, vybavený vodíkovým palivovým
článkem a lithium-iontovými bateriemi.
První serie 1000 ks je určena především
pro evropský trh, který zaznamenává silné
obnovení zájmu o vodík jako nosič energie
nejen v mobilních aplikacích, ale také pro
stacionární ukládání energie např. z obno-
vitelných zdrojů – větru a fotovoltaiky –
a zpětnou výrobu elektřiny v palivových
článcích. EU se v roce 2013 rozhodla inves-
tovat v letech 2014-2020 do dalšího vývoje
vodíkových technologií a větších ukázko-
vých projektů částku 1,4 miliardy eur. Čle-
nové české delegace byli překvapeni ele-
gantní integrací potřebné elektrické a vo-
díkové techniky do zcela seriového vozu
i jeho jízdními charakteristikami. Dojezd
vozu, vybaveného palivovým článkem
o výkonu 100 kW a bateriemi s celkovým
výkonem 24 kW je 594 km (podle „nového
evropského jízdního cyklu“) a tankování
vozu vodíkem nezabere delší čas než tan-
kování běžného auta na konvenční palivo.
Tyto vozy se již testují v tvrdých klimatic-
kých podmínkách Skandinávie v rámci
projektu „H2 moves Scandinavia“. V Ně-
mecku bylo definitivně rozhodnuto do
roku 2015 doplnit současnou síť zhruba 15
veřejných vodíkových čerpacích stanic na
plánovaných 50 stanic a dále pokračovat
v budování sítě v dalších letech. V ČR je
k dispozici zatím jen jedna veřejná tanko-
vací stanice na vodík v Neratovicích – po-
stavená v rámci projektu TriHyBus. Je
zatím jediná v bývalých socialistických ze-
mích střední a východní Evropy.

Na stánku koncernu Daimler byla mimo
elektromobilů na bázi Mercedes Benz řady
„B“ a Smartu vystavována elektromobilní
verze supersportovního vozu SLS AMG
Coupe Electric Drive. Tento elegán se
čtyřmi elektromotory o celkovém výkonu
552 kW – 751 koňských sil – disponuje to-
čivým momentem 1000 Nm a odpovídající
akcelerací 0-100 km za 3,9 sekundy. Dojezd
při lehké noze na plynu resp. elektřině činí
až 250 km. Unikátní vlastnosti jsou ovšem
vyváženy unikátní základní cenou 416 000
eur.

Členové české delegace se živě zajímali
o možnou roli vysokých škol a výzkum-
ných institucí při rozvoji elektromobility.
Příkladem z německé praxe byl společný
stánek Fraunhofer IAO (zvláštní institut
Fraunhoferovy společnosti zřízený pro
podporu aplikovaného výzkumu) a mni-
chovské soukromé firmy EDAG, zabývající
se na špičkové úrovni vývojem koncepcí
nových vozidel a výrobního zařízení. Jejich
společný projekt inovační sítě elektromo-
bility zahrnuje prakticky všechny oblasti
komplexu elektromobility – od elektromo-
bilů, nabíjecích stanic a komunikačních sy-
stémů po intermodalitu, koncepty „car-
sharing“ (společné sdílení elektromobilů
místo osobního vlastnictví), aplikace pro
mobily – „apps“, parkovací a informační
systémy apod. Elektromobilita je zkrátka
druhem individuální mobility, který pře-
stává být doménou automobilek a výrobců
pohonných hmot. Stává se komplexním
oborem, ve kterém se setkávají odborníci
z mnoha různých oblastí, aby vytvořili
někdy zcela nové koncepce individuální
mobility. A výrobci aut se postupně zřejmě
stanou centry mobility, která budou nabí-
zet komplexní služby mobility – podobně

jako automobilka BMW při nedávném
představení svého prvního sériového elek-
tromobilu BMW i3 pro světový trh.

Propojení vysokých škol a výzkumných
i vývojových institucí s výrobní praxí pova-
žuje pro elektromobilitu za klíčové i prezi-
dent Spolkového svazu elektromobility
BeM e.V. Kurt Sigl, jehož svaz reprezentuje
více než 160 členských firem s ročním ob-
ratem okolo 50 miliard eur a pětisty tisíci
zaměstananci. Zdůraznil v té souvislosti
zvláště elitní postavení dvou špičkových
technických vysokých škol – RWTH Aachen
a TU München (Technická univerzita). Na
dotaz české delegace ohledně rozhodují-
cích faktorů rozvoje elektromobility Kurt
Sigl sdělil, že nejdůležitějšími úkoly je vy-
tvoření politických, finančních a právních
rámcových podmínek, které vhodně povz-
budí a motivují spotřebitele, aby si pořídili
elektromobily. Nejdříve se zřejmě aktivují
provozovatelé firemních vozových parků,
veřejných a komunálních podniků, později
se postupně přidá i soukromá klientela.
Naznačil také, že se chystá řada akcí k té-
matu nové mobility – např. 3. Konference
o budoucnosti eutomobilové technologie
(Conference on Future Automotive Tech-
nology) ve dnech 17.-18. března v Mni-
chově. Navíc se chystají další rallye, které
budou projíždět také českými městy.
Zvláště akce, chystaná na rok 2015, by
mohla být vítanou příležitostí pro širokou
prezentaci výsledků a potenciálu elektro-
mobility pro obyvatelstvo Prahy a dalších
měst.  �

Zdeněk Fajkus 
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Dalších 180 milionů euro směřuje
v letech 2012 až  2014 do navazují-
cího projektu „Schaufenster Elek-

tromobilität“ (Výkladní skřín elektromobi-
lity), který si klade za cíl německou techno-
logickou kompetenci v elektromobilitě sku-
tečně zviditelnit a zpřístupnit ji veřejnosti.
Jeden ze čtyř spolkovou vládou schvále-
ných projektů „Schaufenster Elektromobi-
lität“ se realizuje v sasko-bavorském regi-
onu pod názvem „Elektromobilität verbin-
det“ (Elektromobilita spojuje) s celkovou
podporou 130 mil. euro. Další tři projekty
se uskutečnují v Bádensku-Virtembersku,
v Berlíně a Braniborsku a dále v Dolním
Sasku. Většinu celkových nákladů všech
projektů, budou jako je i ve výše uvede-
ných případech běžné, hradit zúčastněné
firmy, takže celkový rozpočet bude pod-
statně vyšší. Německý průmysl hodlá in-
vestovat do elektromobility v nejbližších
letech celkem cca 17 miliard euro.

Celkově je projekt rozdělen do 5 hlav-
ních oblastí:
1. Dálková mobilita – prokázání potenciálu

elektromobility i pro delší trasy,
2. Městská mobilita – městské a dopravní

plánování, parkovací a nabíjecí kon-
cepce, 

3. Venkovská mobilita – větší vzdálenosti,
složitá topografie, testování uživatel-
ského chování,

4. Mezinárodní spojení – mezinárodní vidi-
telnost – např. veletrhy, spolupráce s Ra-
kouskem...,

5. Vzdělávání a doškolování – trojí nasa-
zení ve školách, v podnicích a akade-
mické sféře.

Vybrané příklady dílčích projektů
Celkově lze projekt „Schaufenster Elektro-
mobilität“ charakterizovat systematickým
zapojením výrobců elektromobilů, energe-
tických a dopravních systémů i zapojením
široké veřejnosti, regionálního hospodář-
ství, obcí a spolkových zemí. Součástí je
samozřejmě i akademické a zaměstna-
necké vzdělávání a doškolování.

U projektu „Elektromobilität verbindet“
(Elektromobilita spojuje) jsou hlavními ko-
ordinátory na bavorské straně BAYERN IN-

NOVATIV GmbH a na saské straně energe-
tická agentura SAENA GmbH, které dohro-
mady spravují 40 dílčích projektů. Zapo-
jeno je na obou stranách několik desítek
dalších firem a institucí z nejrůznějších
oborů, které jsou uvedeny v tzv. kompe-
tenčních atlasech (Kompetenzatlas), jež je
možno nalézt na webových stránkách
www.elektromobilitaet-verbindet.de 

U dálkové mobility se má umožnit jízda
„elektricky z Mnichova přes Lipsko do Ber-
lína“. Hlavními partnery tohoto dílčího
projektu jsou SIEMENS, E.ON, BMW
a AUDI. Na uvedené trati bude umístěno
podél dálnice A9 celkem 8 stejnosměrných
rychlodobíjecích stanic, které umožní do-
bití elektromobilu během 20 minut.
V zájmu mezinárodního propojení projektů
se počítá s prodloužením této trasy z Mni-
chova přes Vídeň až do Bratislavy, a to
v rámci jiného dílčího projektu „Crossing
Borders“. Dovolím si poznamenat, že by
této trase „slušela“ i odbočka Plzeň –
Praha a později rychlonabíjecí stanice roz-
místěné na přímé trase Vídeň/Bratislava –
Praha – Berlín. 

Na dílčím projektu „LangstreckE“ se
podílejí hlavně Technická univerzista
Chemnitz, Komunální podnik Lipsko
a firma BMW. Cílem je zjistit podmínky
pro provoz elektromobilů a strukturu po-
třebné infrastruktury u pendlerů, kteří do-
jíždějí do práce na delší vzdálenosti. Do-
hromady 15 soukromých uživatelů do-
stane k dispozici elektromobily BMW Ac-
tivE. Budou se monitorovat jejich uživatel-
ské zvyklosti a hledat odpovědi na otázky:
Jak budou reagovat uživatelé, když budou
nuceni dobíjet během cesty do práce? Jak
nastavit rekuperaci? Jaké jsou požadavky
na nabíjecí stanice? Cílem je zvýšit kom-
fort uživatelů.

Vzdělávání je zahrnuto např. v dílčím
projektu „Akademische Bildungsinitiative
zur Elektromobilität“ (Akademická vzdělá-
vací iniciativa pro elektromobilitu). Univer-
zitní konsorcium z Chemnitzu, Drážďan, Er-
langenu a Mnichova sestavuje učební
plány tak, aby odpovídaly aktuálním téma-
tům, která vznikají v souvislosti s elektro-
mobilitou. Cílem je dosáhnout ve všech
oborech špičkové kompetence. Vysoké
školy v Ingolstadtu a Zwickau mezitím vy-
víjejí stavebnicový systém studia „eMobi-
lität“ při zaměstnání na bakalářské i magis-
terské úrovni. Výsledky projektů budou
poté aplikovány ve všech spolkových ze-
mích.

V dílčím projektu „E-Plan München“ jde
o testování 36 elektromobilů různých typů
a značek v prostředí velkoměsta. Cílem je
uvedení elektromobility do souladu
s městskými stavebními a dopravně-tech-
nickými plánovacími nástroji. Součástí tes-
tování jsou i elektrotaxi a služby typu
eCarsharing (sdílení elektromobilů). 

Pod názvem „GO ELK!“ – Gewerblich
operierende Elektro-Kleinflotten (malé živ-
nostensky provozované elektroflotily)
zkoumá E.ON spolu s vysokými školami
RWTH Aachen a Hochschule Ruhr West spe-
ciální požadavky zákazníků – menších pod-
nikatelů/živnostníků a optimalizuje pro jejich
potřeby nabíjecí a uživatelské koncepce elek-
tromobilů. Celkem 25 elektromobilů se tes-
tuje v pěti malých firemních flotilách.  

Obě spolkové země – Bavorsko i Sasko -
chápou společný projekt jako jedinečnou
šanci zaujmout čelné místo v rozvoji elek-
tromobility v Německu. �

Zdeněk Fajkus, VTUD e.V. München
Foto: Schaufenster Elektromobilität 

Pramen: Neue Mobilität

Nejvýznamnější projekty elektromobility v Německu 
se odehrávají podél hranice s ČR
Celkově podpořila německá vláda elektromobilitu v letech 2009-2011 částkou kolem 500 mil. euro. 
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V první fázi projektu do konce roku
2013 bylo nasazeno 79 elektromo-
bilů StreetScooter. Zhruba 20-30

z nich se přidalo k dosavadním asi 60 elek-
tromobilům různých značek v projektu
kombinovaných dodávek dopisů a balíků
v Bonnu a zbytek v dalších německých
městech. Postupně pak flotila elektromo-
bilů StreetScooter Deutsche Post DHL –
dále jen DHL - dosáhne 141 vozidel do roku
2016. V té době budou všechna vozidla
firmy, doručující  balíky v Bonnu, výhradně
elektrická.  Spolková vláda podporuje pro-
jekt s celkovým rozpočtem 14 milionů €
částkou 6 milionů €.

Investice do alternativních pohonů
a snižování produkce CO₂ je součástí kon-
cernového programu DHL zvaného „Go-
Green“, který obsahuje konkrétní cíl snížit
emise CO₂ do roku 2020 o 30 % oproti vý-
chozímu roku 2007. Již dnes – zhruba
v polovině platnosti tohoto programu do-
sahuje koncern snížení emisí o 16 %, tedy

více než polovinu svého cíle má již splně-
nou. 

Jako světový lídr v logistice – se zhruba
475 000 zaměstnanci a ročním obratem
více než 55 miliard € - věří DHL, že by se
jeho projekt mohl stát inspirací pro další
firmy,  disponující velkými vozovými floti-
lami, zejména v logistice ve městech. Už
nyní má DHL ve svém vozovém parku
okolo 8500 vozidel s alternativními pohony
– hybridními  (např. „Dual-Fuel“
diesel/elektřina, diesel/plyn), elektrickými,
plynovými (zemní plyn, bioplyn). U pro-
jektu čistých elektromobilů klade firma
navíc velký důraz na napájení elektřinou
z obnovitelných zdrojů. V dosavadním vo-
zovém parku elektromobilů DHL se již dva
až tři roky nacházejí v testování také vozy
Renault Kangoo Z.E.-Zero Emission, Mer-
cedes-Benz Vito E-Cell, který se od roku
2013 zkouší také u DHL Express CZ v Praze
a v neposlední řadě první evropská 3,5tu-
nová dodávka IVECO Electric Daily, kterou

firma DHL nasadila v Berlíně, Hamburku,
Düsseldorfu a v Bonnu. Přínos je obou-
stranný. Praktické poznatky z každodenní
praxe DHL se vracejí k automobilkám,
které je využívají pro další konstrukční
vývoj. 

Iniciativa  DHL je o to významnější, že in-
ternetové obchody jsou stále oblíbenější
a každým rokem zvyšují své obraty. Jsou
také hlavním motorem růstu logistických
firem. Jen v roce 2012 se zvýšil objem do-
ručovaných balíků  DHL ve srovnání
s předchozím rokem o 6 %. Proto se firma
snažila ve spolupráci s výrobcem elektro-
mobilů StreetScooter a technickou vyso-
kou školou RWTH Cáchy (Rheinisch-West-
fällische Technische Hochschule Aachen)
vyrobit  „elektromobil na míru“, který má
být maximálně šetrný  k obyvatelům i ži-
votnímu prostředí – tedy bez emisí výfuko-
vých plynů i hluku - a přitom maximálně
efektivní. Úkol to byl nelehký, protože vo-
zidla jsou v nasazení 300 dní v roce a při-

Největší evropská poštovní služba 
předjezdcem zelené logistiky
Jako první logistická firma na světě testuje v širším měřítku Deutche Post DHL dodávku pošty
elektromobily. Již od poloviny roku 2013 jsou dodávány balíky a dopisy hlavně v Bonnu také
v oranžových elektromobilech StreetScooter speciálně vyvinutých stejnojmennou firmou ve
spolupráci s Deutsche Post DHL a s elitní vysokou školou v Cáchách - RWTH Aachen. Jedná se
o chvályhodný příspěvek k ochraně zdraví obyvatel měst a životního prostředí, ale zároveň
o významnou úsporu provozních nákladů. Zatímco běžné dodávky se spalovacím motorem spotřebují
ve velmi nevýhodném režimu neustálého rozjíždění a zastavování  okolo 10 litrů paliva, spokojí se
elektromobil s mnohem menší dodávkou energie, kterou dovede efektivněji zužitkovat.
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tom musí absolvovat denně zhruba 200 za-
stávek s poštou. Pro takové účely je ale
elektromobil zvláště vhodný. Výsledkem
spolupráce, do které se mimo hlavních
partnerů nakonec zapojilo i několik desítek
dalších firem, je unikátní elektromobil jed-
noduché, lehké a přitom odolné kon-
strukce.  StreetScooter dosahuje maxi-
mální rychlosti 85 km/h při výkonu 30 kW
asynchronního elektromotoru a má pro
městskou poštovní firmu dostačující jízdní
dosah zhruba 80 km. Důležitá je i poměrně
vysoká nosnost 650 kg při celkové hmot-
nosti naloženého vozidla vyšší než 2 tuny.
Objemem nákladového prostoru 4,3 m³
poskytuje elektromobil dostatek pro doru-
čování dopisů a balíků a nutné vybavení.
StreetScooter splňuje všechny potřebné
bezpečnostní normy a předpisy.

DHL se při své ofenzívě na poli elektro-
mobility soustřeďuje také na vylepšování
drobnější techniky pro doručování pošty  –

elektrokol  tzv. „pedeleků“,  tedy kol, využí-
vajících  podporu elektromotoru při šla-
pání (tzv. asistované šlapání).  Již nyní má
koncern k dispozici více než 6000 elektro-
kol jen v Německu – to znamená, že zhruba
1/3 všech kol pro doručování pošty je
u DHL s elektrickou podporou. V dalších le-
tech se má tento podíl podstatně zvýšit. Ve
spolupráci s osvědčenými partnery RWTH
Aachen a StreetScooter Research GmbH
hodlá DHL současný model ještě pod-
statně vylepšit s důrazem na ergonomii,
efektivnost, vhodné rozložení hmostnosti
a bezpečnost. Tím chce dosáhnout výra-
zného snížení pracovního zatížení poštov-
ních doručovatelů. V průměru urazí  poš-
tovní elektrokolo zhruba 13 km denně se
spoustou zastávek a rozjezdů. Musí přitom
unést mimo doručovatele cca 50 kg ná-
kladu. Málokterá branže klade na elektro-
kolo tak enormní požadavky jako doručo-
vání pošty. Robustnost, spolehlivost, nízké

nároky na údržbu kladou nejvyšší poža-
davky na rám, motor, elektroniku a kompo-
nenty – hlavně v zimě.  Mimoto musí být
elektrokolo snadno ovladatelné a bez-
pečné za každé situace, musí odpovídat
přísným předpisům a účinně chránit poš-
tovní zásilky před povětrnostními vlivy.
První prototypy byly připravené koncem
roku 2013.

Další konkurenční poštovní a logistické
firmy také samozřejmě zkoumají možnosti
širšího nasazení elektromobilů pro ros-
toucí dodávky poštovních zásilek. Napří-
klad UPS spolupracuje s kalifornskou fir-
mou Electric Vehicles International  a již
v roce 2010 testovala v USA elektrické
verze svých populárních poštovních dodá-
vek. V Německu si dokonce firma nechává
přebudovávat použité dodávky P80 z die-
selové verze, které již neodpovídají poža-
davkům na výfukové plyny z hlediska
vjezdu do center německých měst, na čistě
elektrický pohon. Hlavním partnerem je
přitom jihoněmecká firma EFA-S (Elektro-
Fahrzeuge Schwaben GmbH), která za tuto
přestavbu dokonce dostala německou ino-
vační cenu „KEP“ v kategorii „skříňová do-
dávka roku  2012“. UPS již disponuje v Ev-
ropě více než 20 těmito přestavěnými vo-
zidly P80E a firma EFA-S dostala od UPS
další zakázky. Také u elektromobilů firmy
UPS se ukázaly jednoznačné přednosti
elektrického pohonu – nulové emise škod-
livin a hluku a v neposlední řadě vyšší hos-

podárnost. Je tomu tak díky skutečnosti, že
v elektromobilech je podstatně méně dílů,
které se používáním opotřebovávají – jako
jsou převodovka, spojka, startér, výfuk
apod. Když se připočte daňové zvýhod-
nění, pak i v tomto případě přínos elektro-
mobility ve srovnání celkové sumy provoz-
ních nákladů činí jednu třetinu oproti kon-
venčním vozidlům. 

Lze jen doufat, že tento pozitivní vývoj
v oboru logistiky a doručování poštovních
zásilek najde hodně následovníků - a to
i z jiných oborů - a ulice měst se stanou
zdravějšími a přívětivějšími vůči svým
obyvatelům i návštěvníkům.  �

Foto: Deutche Post DHL 
Pramen: Deutche Post DHL, UPS, Quell,

Neue Mobilität
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Velký zájem o dotace z programu
Nová zelená úsporám nás přesvěd-
čuje, že tento program má smysl.

K dnešnímu dni bylo vyčerpáno již více než
84 procent prostředků z jedné miliardy
korun určených pro letošní výzvu.

Nová zelená úsporám do roku 2020 při-
nese dotace v celkové odhadované výši 27
miliard korun, které by měly udržet nebo vy-
tvořit přibližně 70 tisíc pracovních míst.
Jedná se o nejvýznamnější prorůstové opa-
tření, které v současné době může česká
ekonomika dostat. Program z jedné investo-
vané koruny přinese zpět do našeho hospo-
dářství minimálně tři další koruny, jak pro-
kázala praxe Programu Zelená úsporám.

V úspěšném předchozím programu se
zateplilo 36 tisíc rodinných a na 6 tisíc sta-
rých bytových domů. Každá investovaná
miliarda přinese občanům na 2700 pracov-
ních míst, a podpoří tak především lokální
zaměstnavatele ve stavební výrobě a služ-
bách, tedy hlavně malé a střední firmy, živ-
nostníky a drobné podnikatele v regionech.

Text Memoranda
Ministerstvo životního prostředí (dále jen
„MŽP“) a Ministerstvo pro místní rozvoj
(dále jen „MMR“) vnímají složitost situace,

která panuje v oblasti energetických úspor
v bytových domech v ČR, a chtějí tuto slo-
žitou situaci společně řešit. Obě minister-
stva mají své programy na podporu pro-
jektů v této oblasti, MŽP program Nová ze-
lená úsporám – podprogram Bytové domy
(dále jen „NZÚ BD“), který administruje
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen
„Fond“) a MMR spravuje program Panel+,
který zabezpečuje Státní fond rozvoje byd-
lení (dále jen „SFRB“).

MŽP i MMR jsou si vědoma toho, že
podinvestovanost v oblasti bytových
domů v České republice je více než 400
mld. Kč a že objem finančních prostředků
poskytovaných z programů obou minister-
stev v příštích letech je nedostatečný pro
úspěšnou a efektivní sanaci bytového
fondu bytových domů.

Jako projev porozumění a ochoty hledat
společné řešení je uzavíráno toto memo-
randum, jehož cílem je poskytnout prostor
pro úspěšnou realizaci programu JES-
SICA, zabezpečovaného SFRB, a programu
NZÚ BD, zabezpečovaného SFŽP, a nevy-
tvářet konkurenční prostředí mezi oběma
programy, naopak dosáhnout společně sy-
nergických efektů. 

Představitelé MŽP a MMR proto spo-
lečně prohlašují: 

1. Míra podpory realizovaných opatření
v podprogramu NZÚ BD bude nasta-
vena na obdobnou výši jako je nasta-
vena míra podpory u produktů nabíze-
ných SFRB pro bytové panelové i nepa-
nelové domy.

2. MŽP deklaruje, že v letech 2013 a 2014
nebude vypisovat výzvy na příjem žá-
dostí v podprogramu NZÚ BD, pokud ne-
budou vyčerpány prostředky JESSICA. 

3. O případném souběhu programů NZÚ
BD a programu JESSICA bude rozhodo-
vat vláda ČR.

4. MŽP i MMR budou v následujících le-
tech vyvíjet maximální snahu o koordi-
naci při vypisování výzev na příjem žá-
dostí. �

Společné memorandum 
na podporu rekonstrukcí bytových domů
Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský podepsal 13. listopadu s ministrem pro místní rozvoj
Františkem Luklem memorandum o koordinaci postupů při realizaci programů na podporu
rekonstrukcí rodinných domů. Ty jsou financovány z programů Nová zelená úsporám (MŽP) 
a Jessica (MMR). 

28
4I2013

Ministerstvo životního prostředí ušet-
řilo v roce 2013 nad povinné úspory
dané návrhem státního rozpočtu (cca
180 mil.) navíc 150 mil. Kč ze svých
provozních prostředků. Výše zmíněná
částka bude použita se souhlasem roz-
počtového výboru PS PČR (11. 12.
2013) na posílení kofinancování pro-
jektů předkládaných zejména soukro-
mými žadateli v OPŽP

Do závěrečného finiše se blíží několi-
kaleté vyjednávání Ministerstva ži-
votního prostředí s Bruselem o roz-

šíření stávajícího Operačního programu Ži-
votní prostředí o financování veřejné alter-
nativní dopravy. Jedna miliarda korun,
která v případě, kdy Brusel dá této výzvě
zelenou, by mohla být alokována na poří-
zení prostředků veřejné dopravy na alter-
nativní pohon v Moravskoslezském kraji.  

Shodla se na tom pracovní skupina pro
zlepšování kvality ovzduší v Moravsko-
slezském kraji, která 22. 11. zasedala v Os-
travě. „Podle posledních jednání s Evrop-
skou komisí v Bruselu z 18. listopadu le-
tošního roku má Evropská komise k dis-
pozici již veškeré dokumenty, jejichž exis-
tencí podmiňovala svůj souhlas o doda-
tečné začlenění této výzvy do Programu.
Definitivní rozhodnutí se očekává v pro-
sinci 2013“, uvedl v této souvislosti mini-
str životního prostředí Tomáš Jan Podi-
vínský.

Podle ministra se bude vzhledem k ča-
sové lhůtě platnosti stávajícího Operač-
ního programu a tedy možnosti, dokdy lze
případně „přiklepnuté“ dotace čerpat,
s největší pravděpodobností v drtivé vět-
šině případů jednat o nákup autobusu na
CNG pohon. „Jednak je to nejrychlejší
způsob čerpání, na druhou stranu ale stra-
tegicky vnímáme i to, že za každým elek-
trobusem někde stojí komín,“ dodal. 

Státní fond životního prostředí, který
tento Operační program spravuje, je podle
Jaroslava Hrubeše, pověřeného řízením
fondu, na souhlas EK připraven: „Máme
vyhotoveny vzorové studie podávání žá-
dostí, podle kterých by žadatelé měli být
schopni rychle a bezchybně podávat své
jednotlivé projekty,“ potvrdil.

Vyměnit staré autobusy za nové na CNG
pohon plánuje v rámci připravované výzvy
mezi prvními město Ostrava. „Rádi by-
chom nakoupili zhruba 100 autobusů na
CNG, dva až 4 elektrobusy kvůli ekologic-

kému propojení centra Ostravy a přile-
hlých lázní Klimkovic a vybudovat dvě pl-
nící stanice na CNG,“ potvrdil záměr
města Ostravy ředitel dopravního podniku
Roman Kadlučka. Podle něj by první auto-
busy na CNG mohly brázdit centrem Os-
travy na podzim příštího roku, kompletní
vozový park pak ostravský DP při optimál-
ních podmínkách plánuje obnovit do
konce roku 2015.

Výměna starých neekologických auto-
busů EURO 2 a EURO 3 ve velkých měs-
tech ČR by měla pokračovat i v budouc-
nosti. Podpora alternativní dopravy je totiž
součástí připravovaného programu OPŽP
2014-2020 pro příští programové období.
V rámci tzv. prioritní osy 2 je počítáno s vý-
zvou na „pořízení vozidel na alternativní
pohon (kromě biopaliv) a výstavbu souvi-
sející infrastruktury“. Tato výzva bude ur-
čena dopravním podnikům a společnos-
tem, zajišťujícím veřejnou službu v do-
pravě. �

Po dotacích na domácí kotle a průmyslové podniky 
je na řadě doprava
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Pane předsedo, jak byste charakterizoval
současnou situaci v českém teplárenství?

Pořád ještě topíme a svítíme. Nálada je
ale pod bodem mrazu. Většina lidí v ener-
getice je současným stavem frustrována,
protože není žádná perspektiva, na nic se
nedá spolehnout, tedy kromě fyzikálních
zákonů. Hozený kámen naštěstí pořád
ještě padá směrem k zemi a teplo přechází
z tělesa teplejšího na těleso chladnější.

Co Vy osobně považujete za jeho hlavní
problémy a proč? Na nedávné konferenci
TEP.KO jste to přirovnal k čekání na Go-
dota…

Hlavním problémem jsou fakticky tři
vrstvy regulace, nejprve máme vrstvu ev-
ropských směrnic, tam jde zejména o re-
gulace v oblasti životního prostředí, emise
klasických polutantů, emisní obchodo-
vání. Pak nastupuje vrstva regulace do-
mácí - například trh s elektřinou, ale také
třeba ekologické daně, poplatky za znečiš-
ťování ovzduší a tak dále. A pak je vrstva
třetí a to je regulace cen tepla. Ti regulátoři
spolu samozřejmě nemluví skoro vůbec
a je velmi těžké jim všem vyhovět a záro-
veň dodávat teplo a vytvářet zisk. Je to
jako v té Beckettově komedii, jenomže my
máme těch pánů tak 10 až 12, takže už to
vlastně ani není komedie, ale právě spíš
absurdní drama.

S čím vším se bude muset teplárenství
v nejbližších letech vyrovnat?

To radši snad ani nemá cenu vyjmeno-
vávat, je to velmi dlouhý seznam. Na prv-
ním místě bych jmenoval požadavky na
snižování emisí síry nebo oxidů dusíku,
s prachem už jsme skoro na nule. Ty limity
ale pořád ještě nejsou finální, takže
vlastně ani úplně nevíme, jakou přesně
modernizaci máme dělat, ani jaké palivo
budeme schopni využít.

Tím se dostáváme k zajištění hnědého
uhlí, jako základního paliva pro teplárny.
Je situace stále v mrtvém bodě nebo se
blýská na lepší časy?

Zatím to stále fakticky nikdo neřeší
a zjevně se to řešit nebude, dokud nějaké
teplárně uhlí opravdu nedojde. Pak věřím,
že se řešení najde velmi rychle. Nebude to
sice řešení pěkné a, jak se říká, systémové,
ale bude. Topit se musí.

Plynárenské společnosti vidí řešení situ-
ace v přechodu tepláren, ale i výtopen na
zemní plyn. Teoreticky to možné je, jak by
ale vypadala praktická stránka? 

Teoreticky je možné i letět na Mars.
V první řadě je ale naprostá hloupost pálit
domácí uhlí v kondenzačních elektrárnách
s nízkou účinností a kogenerační teplárny
s vysokou účinností využití primárního pa-

liva předělávat na drahý dovážený plyn.
To je s prominutím „turecké hospodář-
ství“ a tím se nechci nijak dotknout Turků,
protože jejich ekonomika dnes na rozdíl
od EU slušně roste.

Jednou z možných náhrad uhlí je energe-
tické využití odpadu. Bohužel, ani v tomto
případě se neblýská na lepší časy…

Já myslím, že se blýská, dokonce i tro-
chu zahřmělo, ale opravdový déšť pořád
nikde. Věřím, že se to zlomí, ale je potřeba
trpělivost. Minimálně pozoruji určitou
změnu v myšlení lidí. Důležitý je zahra-
niční příklad. Když to dělají Švýcaři, Švé-
dové, Dánové nebo Rakušané a Němci,
tedy nejzelenější národy Evropy, tak asi
energetické využití odpadu nebude tak od-
porný zločin, jak se nám přátelé neolitu
z různých rádoby ekologických iniciativ
snaží namluvit.

Samostatnou kapitolu tvoří spoluspalo-
vání biomasy. Podle některých informací
se zdroje, které takto fungují, dostaly do
hospodářské ztráty?

Energetický regulační úřad převzal po
novele zákona určitý prováděcí předpis,
a rozhodl se, že ho celý předělá. Bez
ohledu na to, že už tu běžela řada zařízení.
Výsledkem bylo, že právě spoluspalování
biomasy v kombinované výrobě elektřiny
a tepla se paradoxně přestalo vyplácet –
čím více kondenzační výroby elektřiny
z biomasy, tím méně byl dotyčný výrobce
novým přístupem úřadu poškozen. Vidím
to jako uzavřenou kapitolu, je potřeba se

dívat do budoucna, aby k takovým zvra-
tům nedocházelo.

Podmínky na trhu s teplem by mohla vy-
rovnat uhlíková daň, jak to vypadá s jejím
zavedením?

Za minulé vlády to nakonec spadlo pod
stůl. Co bude provádět ta nastupující, si
raději netroufám odhadovat.

V této souvislosti se nemohu nezeptat,
jestli má podle Vašeho názoru trh s emis-
ními povolenkami budoucnost nebo se
jedná o mrtvý projekt?

To záleží v první řadě na tom, jak se
bude vyvíjet celý model evropské energe-
tiky. Pokud budeme směřovat od volného
trhu s elektřinou, který se mimochodem
zatím stále tak docela nepodařilo vytvořit,
zpět ke státem direktivně řízeným národ-
ním energetikám, tak nemá emisní obcho-
dování vůbec žádný smysl. I v případě, že
se podaří trh s elektřinou v dnešním
smyslu slova udržet, je třeba si položit
otázku, co si od trhu s povolenkami
vlastně slibujeme. Pokud je cílem stabilní
a dlouhodobě předvídatelná cena vypuš-
těné tuny oxidu uhličitého, tak řešením je
jednoznačně uhlíková daň a nikoli trh – ten
je ze své podstaty nepředvídatelný, zvláště
pokud s ním manipuluje evropský byro-
krat nebo dokonce poslanec.

A jak to vidíte Vy? Dočkáme se liberalizo-
vaného trhu nebo bude nehrazen regu-
lací?

Tak to je otázka za milion. Bohužel s ne-
zvládnutou a nefunkční regulací trhu, re-
spektive jeho přeregulovaností logicky
rostou tendence národních států brát věc
do vlastních rukou a jednotný trh se prak-
ticky rozpadá. Komise tomu zatím jen při-
hlížela a k žádné skutečné akci se neod-
hodlala. První vlaštovkou je možná zahá-
jení vyšetřování Německa, které si v rámci
podpory domácího průmyslu formou úlev
z placení nákladů na obnovitelné zdroje
dělá z evropských pravidel hospodářské
soutěže již delší dobu trhací kalendář.
Jestli to ale někam skutečně povede, nebo
to nakonec vyšumí do ztracena, to je dnes
opravdu těžké předvídat. Je ale zřejmé, že
pokud nebude Komise jednotný trh dů-
sledně chránit a vymáhat, tak prostě ne-
bude. Ochranářská opatření jedné země
totiž logicky vyvolávají řetězovou reakci
a vzniká lavina, kterou je pak velmi obtížné
zastavit.

V připomínkovém řízení je aktualizace
Státní energetické koncepce, vláda by ji
měla projednat počátkem jara příštího
roku. Ze strany teplárenských společností
je k ní řada výhrad. Které to jsou přede-
vším? Myslíte si, že po nástupu nové

Doba je dnes pro jakékoli dlouhodobé koncepce 
mimořádně nepříznivá,
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Ing. Mirek Topolánek, předsedu výkonné rady Teplárenského
sdružení ČR
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vlády obstojí nebo nás čeká další aktuali-
zace již několikrát aktualizované SEK?

Doba je dnes pro jakékoli dlouhodobé
koncepce mimořádně nepříznivá. Nachá-
zíme se v mimořádně turbulentním ob-
dobí permanentní energetické revoluce.
To není doba, kdy lze něco dlouhodobě
předvídat a naplánovat. Stačí se podívat,
co všechno je dnes jinak oproti stávající
koncepci, která byla přijata před pouhými
deseti lety. To byla dříve v energetice po-
měrně krátká doba, dnes je to málem věč-
nost. Myslím, že to ještě bude mít další
vývoj. Ekonomická realita se ale postupně
prosadí bez ohledu na to, co bude nebo

nebude v koncepci. Největší starosti mi
dělá ta zahleděnost do českého rybníčku.
Nemusí se nám líbit, co dělají v energetice
Němci, ale jako fakticky sedmnáctá spol-
ková země to prostě dost dobře nemů-
žeme ignorovat. Nejsme ostrov v Karibiku,
měli bychom trochu víc koukat kolem
sebe a snažit se předvídat příležitosti a vy-
užívat je.

Ve všech pádech je dnes skloňována ener-
getická bezpečnost. Názory na obsah to-
hoto pojmu jsou různé. Jak Vy osobně ji
vnímáte z pohledu České republiky, ale
i Evropy?

Energetická bezpečnost je úzce propo-
jená s energetickou nezávislostí a ta je
zase propojena s nezávislostí politickou.
Charles de Gaulle kdysi nezávislost defi-
noval jako možnost říci „ne“. Kdo chce ta-
kovou možnost mít, musí mít alternativní
variantu, která je možná nepříjemná, ale
ne zcela zničující. Zásadní chybou je, že se
EU v posledních letech soustředila jen na
environmentální vrchol energetického
trojúhelníku, tedy na udržitelnost, zatímco
bezpečnost a konkurenceschopnost zů-
staly kdesi daleko vzadu. Je potřeba to tro-
chu vyvážit a tento názor naštěstí v Evropě
postupně sílí. �

Bohužel, jako již několikrát, i na letošní
konferenci jsme museli konstatovat, že
stále v nedohlednu je nová Státní

energetická koncepce České republiky, která
by měla tuto otázku řešit. A čas běží. Otálení
při přijetí tohoto materiálu nabízí zásadní
otázku, zda stát teplárenství chce či potře-
buje. Zda jej podpoří nebo bude teplárenství
muset bojovat o své místo na slunci samo.
Stát by měl především jasně říci, že o zacho-
vání teplárenství jako strategicky význam-
ného oboru energetiky tohoto státu do bu-
doucna stojí a následně stanovit jasnou stra-
tegii pro vyřešení hlavních problémů. Vez-
meme-li v úvahu i potřebu modernizace
zdrojů pro splnění přísných emisních limitů
po roce 2016, je zjevné, že bez dlouhodobých
kontraktů na dodávku paliva ani není možné
vložit miliardy korun do těchto modernizací.
Teplárenství však nespí a nečinně nečeká na
konečné vyřešení otázky paliva a hledá i jiné
možnosti, jiná paliva. Jednou z možností je
využívání biomasy a především spalování
odpadů namísto jejich skládkování. I proto
byla tomuto tématu věnována letošní konfe-
rence. V rámci prezentací i odpolední diskuse
se účastníci pokusili hledat odpovědi a mož-
nosti řešení složité situace, v níž se zásobo-
vání tepelnou energií nachází. 

Chybí jasný postoj státu
Vzhledem k výše uvedenému lze aktuální
strategii v teplárenství nazvat čekáním na
Godota a vytloukání klínu klínem. Takový byl
i název prezentace prvního vystupujícího

Ing. Mirka Topolánka, předsedy výkonné
rady Teplárenského sdružení České repu-
bliky. Ve svém vystoupení shrnul, na co vše
teplárenství stále čeká, a proto se nemůže
pohnout dále: přidělení povolenek na emise
oxidu uhličitého na rok 2013; rozhodnutí
o provedení opatření na trhu s povolenkami;
finální schválení Přechodného národního
plánu (emise); schválení referenčního doku-
mentu pro velká spalovací zařízení (BREF
LCP) s emisními limity; stanovení podmínek
veřejné podpory pro období 2014-20; schvá-
lení klíčových strategických dokumentů ČR
(Aktualizace Státní energetické koncepce,
Surovinová politika, Plán odpadového hos-

podářství); vyjasnění disponibility zásob
hnědého uhlí; stanovení regulačního rámce
cen tepla po roce 2015; rozhodnutí o způ-
sobu transpozice článku 7 Směrnice EU
o energetické účinnosti.

K poslednímu bodu následně vystoupila
zástupkyně MPO ČR Ing. Marcela Juračková,
vedoucí oddělení energetických úspor, která
se podrobně zabývala možnostmi, jak Směr-
nici o energetické účinnosti transponovat do
české legislativy. Pro energetiku je přede-
vším významný již zmíněný článek č. 7, který
ukládá členským státům povinnost od 1. 1.
2014 každoročně vykazovat nové úspory
energie ve výši 1,5 % objemu ročního pro-

Teplárenství nespí a nečinně nečeká 
na konečné vyřešení otázky paliva
Při výběru námětů, která měla být na konferenci TEPKO 2013 akcentována, se organizátoři -
Teplárenské sdružení České republiky a JMM consulting - orientovali opět na aktuální téma. Minulý
rok se konference zabývala problematikou kombinované výroby elektřiny a tepla jako nedílné
součásti moderního teplárenství. V roce 2011 se TEPKO věnovalo problematice zajištění dostatku
kvalitního a cenově přijatelného paliva, hnědého uhlí, pro teplárenství. 
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deje energie koncovým zákazníkům, tedy do
roku 2020 celkem uspořit 47,84 PJ. Možná ře-
šení jsou v zásadě dvě – buď bude tato po-
vinnost uložena distributorům a prodejcům
energie nebo tuto povinnost vezme na sebe
stát a bude ji prosazovat prostřednictvím le-
gislativních opatření. Kterou cestou se Česká
republika vydá, zatím nebylo jasno. 

Poslední vystoupení v tomto bloku se zabý-
valo problematikou ochrany ovzduší ve vazbě
na Státní energetickou koncepci. Ing. Jan
Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
ČR se věnoval především nástrojům rezortu
na ochranu ovzduší (požadavky na kvalitu
paliv, požadavky na stacionární zdroje a jejich
kontrolu, požadavky na emise) a Přechod-
nému národnímu plánu, který umožňuje od-
klad plnění nových emisních limitů u starších
energetických zdrojů. Rovněž informoval
o přípravě vyhlášky k ekonomické přijatelnosti
tepla ze soustav zásobování teplem a bez -
emisních zdrojů. 

Po vyslechnutí toho, s čím se má české
teplárenství vyrovnat v blízké budoucnosti,
nelze než konstatovat, že tato budoucnost
nevypadá příliš růžově a bez podpory státu
to určitě nepůjde. Tím se ale dostáváme opět
na začátek, tedy, že chybí jasný postoj státu
k teplárenství, že chybí aktuální Státní ener-
getická koncepce.

Naprostou novinkou na TEPKO bylo vy-
stoupení lékaře – respektovaného genetika
a předsedy Komise pro životní prostředí AV
ČR MUDr. Radima Šráma, který doložil vý-

znamný vliv lokálního a nedokonalého spa-
lování na lidské zdraví. Ing. Pavel Bartoš a ve-
doucí zkušebny Výzkumného energetického
centra VŠB-TU  Ing. Jiří Horák, kteří ukázali,
jak škodí lokální topení ve srovnání s centrál-
ním zásobováním teplem. Každý z účastníků
konference si při těchto vystoupeních uvědo-
mil, že neexistuje lepší PR argumentace vy-
zdvihující teplárenství a nyní je jen otázkou,
jak toho teplárenství při projednávání svých
požadavků na stát dokáže využít.

Znehodnocení investic…
Odpolední program se pak zaměřil na prob-
lematiku odpadů a biomasy, jako možných
palivových zdrojů pro teplárenství. Vstupní
referáty do této problematiky byly dva.
Ing. Petr Stehlík, ředitel Ústavu procesního
a ekologického inženýrství FSI VUT Brno se
zaměřil na energetické využití odpadů a bio-
masy na „různých frontách“ s podtitulem
„Iluze a skutečnost“. V referátu se zabýval
možnostmi a technologiemi pro spalování
odpadů i otázkou zda budovat velké či malé
spalovny odpadů. Druhé vystoupení poskytlo
informace o důsledcích změn výše podpory
a legislativy na trh s dřevní biomasou. Refe-
rující Ing. Jan Vondráš, ředitel společnosti In-
victa Bohemica, shrnul výchozí stav, tedy vý-
stupy studií z let 2009 až 2011. Následně pre-
zentoval výsledky aktualizace studií z letoš-
ního roku, kdy z průzkumu u 115 společností
vychází tyto závěry: většina zdrojů vykazuje

v roce 2013 ze spoluspalování hospodářské
ztráty oproti 2012; mnoho subjektů přestalo
jak lesní, tak ostatní biomasu odebírat; u ně-
kolika tzv. „duálních zdrojů“ došlo k částeč-
nému přesunu do čistého spalování, kde je
podpora trojnásobná; důsledkem je propad
dodávek biomasy, znehodnocení investic jak
na straně tepláren, tak na straně dodavatelů,
zde navíc propouštění zaměstnanců s dopady
na regionální zaměstnanost.  

Po těchto vystoupeních se k přednášejícím
přidali další účastníci panelové diskuse, kteří
vystoupili s krátkými příspěvky. Ing. Egon 
Čierný, manažer pro energetické finance KB,
informoval o možnostech financování ener-
getických projektů a připravenosti banky je fi-
nancovat. Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel
České asociace odpadového hospodářství se
zabýval principy hospodaření s odpady
a možnostmi ekologického a ekonomického
nakládání s nimi. Zdůraznil, že asociace je pro
energetické využívání odpadů, ale preferuje
jejich prvotní zpracování na palivo a teprve
potom jejich spalování. Dále seznámil s ital-
ským předpisem k palivům z odpadů, jako
možné cestě i v České republice. Ing. Jiří Ho-
loubek, obchodní ředitel Plzeňské tepláren-
ské, a.s., se s účastníky podělil o zkušenosti
s přípravou velké spalovny odpadů v Chotí-
kově. Poslední účastník diskuse Ing. Otakar
Rýdl jménem finské společnosti Metso Power
ukázal moderní spalovnu na zplyňování od-
padů ve finském Lahti a výhody tohoto způ-
sobu energetického využití odpadů. �

Budoucnost českého teplárenství
a energetiky. Téma, které v odborné
i laické veřejnosti rezonuje stále čas-

těji. Nové trendy a směry se dotkly také nej-
větší konference v oboru. S novým názvem
i koncepcí se Dny teplárenství a energetiky
uskuteční v dubnu v Hradci Králové. Nava-
zují na 19 ročníků konference pořádané
Teplárenským sdružením ČR. „U příležitosti
20. výročí námi pořádané konference mě-
níme tvář i program akce. Kromě tradičního
obsahu chceme zdůraznit i technickou část
a rozšířit působení na ostatní související
obory,“ uvedl Martin Hájek, ředitel Teplá-
renského sdružení ČR. 

Dálkové zásobování teplem, na které je
v ČR napojeno více než 1,5 milionu domác-
ností, se ocitá ve složité situaci a jeho bu-
doucnost může být nejistá. Ceny energetic-
kých surovin, emisní povolenky, přísné
emisní limity, prolomení limitů těžby uhlí,
úspory tepla – to všechno jej může ovlivnit.
Dokáže se české teplárenství vyrovnat se
všemi změnami a dokáže obstát v konku-
renci s dalšími způsoby dodávek tepla?

Na tyto a další otázky se pokusí odpově-
dět nejen zástupci Teplárenského sdružení

ČR a vrcholového managementu tepláren-
ských a energetických společností a státní
správy. Konference také přivítá jejich tech-
nické pracovníky, předsedy bytových druž-
stev, starosty, představitele správy byto-
vého fondu měst a obcí i technologické

firmy. Po diskusích nad prolomením těžeb-
ních limitů pro potřeby tepláren nás čeká
debata nad mírou její využitelnosti.

Na jednotlivých konferencích a seminá-
řích v královéhradeckém kongresovém cen-
tru ALDIS se bude diskutovat nejen o tech-
nice a technologiích pro soustavy zásobo-
vání teplem a chladem, ale také o nových
tématech, jako jsou energetická náročnost
budov, rozúčtování nákladů na teplo nebo
uzemní energetické koncepce, které s teplá-
renstvím úzce souvisí. Na hosty konference
čekají také zajímavé exkurze – do uhelné
teplárny v Opatovicích a malé vodní elek -
trárny Hučák. 

„Dny teplárenství a energetiky jsou příle-
žitostí pro osobní setkání, diskuze i udržo-
vání kontaktů, které k podnikání neodmys-
litelně patří. Proto se v našich přípravách
soustředíme i na posílení společenské
stránky akce,“ uvedl Aleš Pohl ze společ-
nosti Exponex, která akci organizačně při-
pravuje. 

Aktuální informace i zajímavosti z příprav
akce naleznou zájemci na stránkách
www.dny-tep-en.cz, registrovat se mohou
u organizátora akce. �

Dny teplárenství a energetiky otevírají registraci
Tradičně a s novým názvem. Dny teplárenství a energetiky otevírají registraci pro účast na
nejprestižnější konferenci v oboru, která se uskuteční ve dnech 23. až 25. 4. 2014 v Hradci Králové.
Navazují na 19 ročníků konference pořádané Teplárenským sdružením ČR, nyní s novým názvem
a koncepcí. Jde o vrcholné setkání firem, VIP osobností a příznivců oboru teplárenství a energetiky.
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Tolik ze dvou tiskových zpráv z nedáv-
ného období. Jsou dokladem toho, že
elektrárna je bezpečná a spolehlivá

s minimálním dopadem na životní pro-
středí. Ing. Miloše Štěpanovského, ředitele
JE Temelín, jsme proto zeptali:

V minulém roce, poprvé ve své historii, vy-
robila JE Temelín 15 miliard kWh elektrické
energie. Splnila tak cíl projektu Bezpečně
15TERA, který byl zahájen v roce 2007. Zna-
mená to, že tím projekt končí a15 miliard
kWh se stane obrazně řečeno „samozřej-
mostí“ nebo práce dál pokračují na dosa-
žení ještě vyššího výkonu s využitím pro-
vozních rezerv, které elektrárna má?

Zadání projektu Bezpečně 15TERA bylo
jednoznačné. Dostat se mezi čtvrtinu z hle-
diska bezpečnosti nejlépe provozovaných
elektráren světa a do roku 2012 vyrobit 15
terawatthodin elektřiny. Oba hlavní cíle
jsme loni splnili. Celkově byl projekt zamě-
řen na stabilizaci elektrárny ve stavu, která
nám umožní dosahovat velmi dobrých vý-
sledků i v dalším dlouhém provozu, který
na Temelín ještě čeká. Jedna kapitola je
tedy uzavřena a my se nyní soustředíme na
další věci, jež jsou pro elektrárnu důležité.

Které?
Jednou z nich je třeba využití projekto-

vých rezerv elektrárny. Díky efektivnějšímu
využití paliva jsme zvýšili výkon každého
bloku o 40 MWe. Díky tomu máme poten-
ciál ročně vyrobit přibližně o 600 tisíc MWh
elektřiny více, což je skoro třetina roční vý-
roby všech českých fotovoltaických elektrá-
ren s celkovým výkonem 2000 MW. A my
tady nic nového nestavíme, jen lépe využi-
jeme techniku, která tady už je. Každopádně
zvyšování efektivity provozu je logickou
snahou provozovatelů jaderných elektrá-
ren. Vždy ale musí být kladen maximální
důraz na bezpečnost. Naše elektrárna má
potenciál na každém bloku vyrábět až 1080
MW. Určitě k tomu budeme chtít v dalších
letech směřovat.

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
byla přijata opatření ke zvýšení bezpeč-
nosti ETE, jež se realizují. V jakých oblas-
tech především?

Opatření přijatá na základě provedených
zátěžových testů jsou obsažena v Programu
zvyšování bezpečnosti elektrárny. Od roku
2011 jsme dokončili více než tři desítky opa-
tření. Loni jsme například zabezpečili pali-
vové hospodářství dieselgenerátorů proti
skutečně extrémnímu dešti, zodolnili kryty
pro ukrytí personálu elektrárny nebo upra-

vili a doplnili důležité postupy pro řešení
havarijních stavů. Letos byl zprovozněn
další nezávislý způsob doplňování vody do
reaktoru a pořízeny satelitní telefony jako
další nezávislý prostředek pro komunikaci
například při přírodních katastrofách. Pokra-
čujeme v přípravě doplnění dalšího, již je-
denáctého, způsobu elektrického napájení,
ve zvýšení kapacity zařízení na likvidaci vo-
díku v kontejnmentu, nebo v seizmickém
zodolnění požární stanice. Kompletně bude
národní akční plán stanovený pro obě elek -
trárny naplněn v roce 2015. Jsme si ale vě-
domi toho, že modernizace elektrárny je ne-
konečný příběh a stále budeme hledat
cesty, jak elektrárnu dále vylepšovat.

Elektrárna je provozována v souladu s kri-
térii Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) a nemá žádné zásadní bez-
pečnostní nedostatky. Takový byl hlavní
závěr prověrky (tzv. mise OSART) odbor-
níků MAAE na základě požadavku české
vlády na podzim minulého roku. Pro Teme-
lín to byla již 26. mezinárodní kontrola.
Jaké byly její doporučení?

Tři týdny jsme byli pod drobnohledem
dvanácti mezinárodních expertů. Kontrolo-
vali například provoz, údržbu, radiační
ochranu nebo systém řízení havarijních
stavů. Získané informace porovnávali s kri-
térii MAAE a výsledky nejlepších elektráren
ve světě. My jsme v tomto srovnání obstáli.
Doporučení, která jsme dostali, nezname-
nají, že děláme něco špatně. Požadavky
bezpečného provozu splňujeme, ale máme
prostor pro zlepšení. Konkrétně zde v jede-
nácti případech. Například bychom mohli
zavést některé nové praktiky v oblasti řízení
prací v kontrolovaném pásmu. Naopak
v šesti případech odborníci z Mezinárodní
agentury pro atomovou energii Temelín vy-
zdvihují a budou nás dávat za vzor i ostat-

ním světovým elektrárnám. Každopádně
prověrka splnila naše očekávání. 

Na ní letos navázala prověrka expertů Svě-
tového sdružení provozovatelů jaderných
elektráren (WANO). Potvrdili, že Temelín je
kvalitně provozovanou elektrárnou, nic-
méně i od nich jste dostali náměty ke zlep-
šení…

Od žádné mezinárodní prověrky neče-
káme jen chválu. Od toho tyto návštěvy me-
zinárodních odborníků nejsou. Jsou o pře -
dávání zkušeností mezi provozovateli jader-
ných elektráren. Doporučení opravdu ne-
znamenají chybu. To bychom velmi rychle
přišli o licenci. Je to o tom, jak věci dělat
ještě lépe. Přijíždějí k nám lidé, kteří mají
rozsáhlé zkušenosti s provozem elektráren
v zahraničí. Proto je jejich pohled pro nás
vždy velmi přínosný.

Takže neustále se opakující tvrzení odpůrců
Temelína, že se nejedná o bezpečnou elek -
trárnu, jsou takříkajíc na vodě…

Pro nás jsou důležitá fakta. A ta hovoří
jednoznačně. Temelín patří mezi čtvrtinu
nejbezpečnějších elektráren světa. S mini-
mem neplánovaných výpadků vyrábíme
elektřinu pro pětinu České republiky. Naše
technická poruchovost je třikrát lepší než
světový průměr. V radiační ochraně dosa-
hujeme dokonce osmkrát lepší výsledky.
A velmi si vážíme i postoje lidí, kteří bydlí
v naší blízkosti. Sedm z deseti místních oby-
vatel považuje elektrárnu za bezpečnou. Je
nám ale také jasné, že vždy se najdou sku-
piny lidí, které budou bezpečnost elektrárny
zpochybňovat.

Přesto, jaký je její vliv na životní prostředí,
zejména v jejím okolí?

Neexistuje elektrárna s nulovým vlivem
na životní prostředí. Platí to pro obnovitelné
zdroje, stejně jako pro jadernou elektrárnu.
Jaderné elektrárny jsou pod kontrolou
nejen Státního úřadu pro jadernou bezpeč-
nost, ale třeba i České inspekce životního
prostředí. Devět let jsme držiteli ekologic-
kého certifikátu EMS, tedy označení, že
chráníme životní prostředí podle meziná-
rodních norem. Auditoři, kteří nás pravi-
delně kontrolují, dávají Temelín za vzor
jiným průmyslovým odvětvím. Každo-
pádně díky Temelínu se ročně nemusí spálit
15 milionů tun uhlí a do ovzduší se tak ne-
vypustí 12 milionů tun CO2. Jsme ale také
průmyslovým podnikem, kde nakládáme
s odpady, používáme různé oleje a pracu-
jeme s radioaktivitou. Bez toho, že bychom
se zaměřili na bezpečnost a ochranu život-

Na dostavbu Temelína je třeba se dívat 
jako na investici do budoucna
První blok JE Temelín dosáhl 23. září plného výkonu. Byla tak završena fáze zvýšení výkonu obou
bloků o čtyři procenta. Od nynějška elektrárna pracuje na výkonu 2 x 1055 MWe, tedy dosavadní
výkon navýšila o 80 MWe. V rámci přípravy bylo zpracováno přes 230 analýz, studií a výsledků testů,
které byly předány Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstvu průmyslu a obchodu…
Temelín splňuje požadavky mezinárodní normy na ochranu životního prostředí - ISO 14001:2004. 
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ního prostředí si provoz naší elektrárny ani
nedovedu představit.

Od roku 2005 je elektrárna držitelem titulu
Bezpečný podnik, který vydává Státní úřad
inspekce práce. S oceněním je spojena
spousta úsilí. Co vše jste museli a musíte
dělat, abyste titul obhájili? 

Je potřeba mít funkční systém řízení bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. Ale
nesmí to být jen něco, co je napsáno pouze
na papíře, ale v praxi se podle tohoto sy-
stému musíme taky chovat. A to nejen naši
zaměstnanci, ale i pracovníci dodavatele.
Bezpečnost začíná zdánlivě maličkostmi
typu používání chráničů sluchu, zavíráním
požárních dveří a končí důsledným dodržo-
vání pracovních postupů při revizích zaří-
zení. Bezpečnost jaderné elektrárny tedy
není jen o projektu nebo ochranných systé-
mech, ale důležitým prvkem je chování nás
všech, kteří se v elektrárně pohybujeme.
Proto i na to v Temelíně klademe velký
důraz.

Jaké priority jste si stanovili pro následující
období?

Na prvním místě je udržení vysoké
úrovně bezpečnosti. Tady se budeme každý
rok opakovat, ale to je jednoduše věc, která
bude nad ostatními úkoly vyčnívat po celou
dobu provozu. Budeme pokračovat v reali-
zaci opatření ze zátěžových testů a doporu-
čení z mezinárodních misí. Velkou pozor-
nost budeme věnovat oběma odstávkám
a to jak přípravě, tak vlastnímu průběhu.
Pro své okolí budeme chtít být i nadále dob-
rým sousedem. Všechno to takto vypadá

velmi jednoduše, ale za vším se skrývá
velké množství práce mnoha našich za-
městnanců, ale i pracovníků dodavatel-
ských firmem.

Jak Vy osobně vidíte budoucnost jaderné
energetiky v České republice, ale i ve
světě?

Odpovědět na tuto otázku nelze bez toho,
že se zkusíme podívat, jak by měla naše
elektroenergetika vypadat za 15-20 let.
Všichni chceme topit, svítit a žít ve zdravém
prostředí. A také požadujeme, aby to ne-
bylo moc drahé. Přitom máme nějaké re-
álné možnosti výroby, přírodní zdroje, které
jsou bohužel omezené a limitované jsou i fi-
nanční zdroje pro případný dovoz. Proto
jsem přesvědčen, že naše budoucí elektro-
energetika bude postavená na mixu jednot-
livých zdrojů. Bude zde jaderná energetika
jako vysoce stabilní a bezemisní zdroj. Lo-
kální zdroje využitelné v místních podmín-
kách budou zastoupeny větrnými elektrár-
nami, fotovoltaikou, kogenerací nebo bio-
plynem. Plynové a uhelné elektrárny bu-
deme potřebovat pro vyrovnávání výkyvů
ve spotřebě. Tedy mix by měl být složen
tak, abychom mohli co nejlépe využívat
přednosti jednotlivých zdrojů.

Pokud jde o jadernou energetiku, tak jako
reálné řešení vidím dostavbu Temelína
a prodloužení životnosti a rozšíření Duko-
van. Pravda, dostavba teď naráží na nepří-
znivou situaci na energetickém trhu, který
je masivními dotacemi značně pokřiven.
I proto se aktuálně ekonomicky nevyplatí
stavba žádného nedotovaného zdroje.
V případě spuštění třetího a čtvrtého bloku

Temelína jsme ale v letech 2025 až 2030
a tedy i v úplně jiných tržních podmínkách.
I proto je potřeba se na dostavbu Temelína
dívat jako na investici do budoucna. A svět?
Své projekty dokončují Finové, Francouzi,
stavět bude Velká Británie a o jaderných
zdrojích silně uvažují například Poláci. Tři
desítky jaderných bloků se staví v Číně. Cel-
kově je ve světě rozestavěno více než šest
desítek bloků a dalších skoro sto sedmdesát
je plánováno. Myslím, že tato čísla mluví
jasně.

Co Vy osobně považujete za největší
úspěch za období, kdy jste v čele elek -
trárny?

Jednoznačně je to vybudování skvělého
týmu, který například úspěšně dokončil pro-
jekt Bezpečně 15TERA. Když jsme ho před
pěti lety zahajovali, tak jsme věděli, že je
před námi dost změn, jejichž uvedení do
praktického života nebude jednoduché.
Pokud jsme ale chtěli naplno využít poten-
ciál špičkové techniky, kterou máme k dis-
pozici, tak jiná cesta nebyla. Stabilizovali
jsme organizační strukturu, změnili jsme
naše pracovní návyky, vylepšili zařízení
a upravili jsme způsob řízení odstávek. Pět
let jsme na tom velmi intenzivně pracovali
a jsem rád, že loni se výsledek dostavil. Dru-
hým významným mezníkem v provozním
období bylo letošní zvýšení výkonu o čtyři
procenta. Tady jsme zatím udělali první krok
a na zvyšování efektivity provozu se bu-
deme soustředit i v dalších letech. Každo-
pádně Temelín je kvalitní elektrárna s pro-
fesionálním personálem a osobně jsem
hrdý, že můžu stát v jejím čele. �
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Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energie v naší republice?

(zdroj dat IBRS/STEM, * v roce 2010 nerealizováno)

Celkem 97 % oslovených respondentů souhlasí s tím, že by Česká
republika měla zůstat při výrobě elektřiny soběstačná. Případná
závislost na dodávkách z ciziny by podle nich mohla vést k ná-
růstu cen a případně i ohrožení stability dodávek.

Myslíte si, že by Česká republika měla zůstat i do budoucna
ve výrobě elektřiny soběstačná?
(zdroj dat IBRS/STEM, * v roce 2010 nerealizováno) 

Jak vyplývá z výzkumu, na výrobě elektřiny by se do budoucna
měly podle 48 % respondentů nejvíce podílet jaderné elektrárny.
K dominantnímu využití obnovitelných zdrojů se přiklání dva

z pěti dotázaných, naopak využití elektráren na fosilní paliva (plyn,
uhlí) nemá podle respondentů dostatečnou kapacitu pro pokrytí
potřeb České republiky. Tento názor občanů podporuje i návrh ak-
tualizace Státní energetické koncepce ČR, který předkládá MPO.

Česká republika má několik variant energetické koncepce
země do roku 2030. Které výrobní zdroje, by podle 
Vašeho názoru měly mít na výrobě elektřiny do roku 2030
největší podíl? 

Výzkum probíhal formou osobního dotazování s přímým zápisem
pořízených dat do notebooku na reprezentativním vzorku 500 re-
spondentů z celé ČR starších 18 let. Respondenti byli vybíráni
kvótním výběrem podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a veli-
kosti místa bydliště. Výzkum probíhal podle platných standardů
ESOMAR.

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům
z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového
výzkumu.  IBRS se v listopadu 2013 stalo prvním firemním členem
Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění – ESO-
MAR v ČR.

IBRS: Češi si myslí, že bez jaderné energie 
se do budoucna neobejdou
Rozvoj jaderné energie má mezi obyvateli ČR více příznivců než odpůrců. Jak ukázal aktuální výzkum
společnosti IBRS, rozvoj jaderné energie v naší republice má od roku 2011 rostoucí podporu
a v listopadu 2013 se pro něj vyslovilo 68 % dotázaných. 
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�  Společnosti spadající pod Rosatom
podepsaly se svými finskými partnery
21. prosince v Helsinkách balík doku-
mentů o třech klíčových směrech spo-
lupráce, jejichž cílem je realizace pro-
jektu výstavby Jaderné elektrárny
Hanhikivi ve Finsku s využitím ruských
technologií.

V JE Hanhikivi, která se stane třetí
finskou jadernou elektrárnou, bude vy-
stavěn reaktor typu VVER 1200, po-
dobný tomu, s nímž v tendru na do-

stavbu JE Temelín vystupuje česko-
ruské konsorcium MIR 1200. Na první
finské JE Loviisa už přes 30 let úspěšně
fungují dva ruské reaktory VVER 440.
Po podpisu smluv rámujících projekt
výstavby JE Hanhikivi 1 se počet jader-
ných bloků budovaných v zahraničí
korporací Rosatom zvýší na 20.

�  Společnost TVEL dodala do Číny ja-
derné palivo pro první blok jaderné
elektrárny Tianwan. Palivové kazety
jsou navrženy pro standardní výměnu

na 1. bloku. Palivo vyrobil Novosibiř-
ský závod chemických koncentrátů
(JSC "NZChK"), který je součástí sku-
piny TVEL. V současné době jsou v Ti-
anwanské jaderné elektrárně (TNPS)
zavezeny dva typy palivových kazet:
TVS-2M a UTVS. V roce 2013 byly na-
smlouvány dodávky modifikovaného
paliva typu TVS-2M pro první blok až
do roku 2020. Vyjednávání o dalších
dodávkách plánuje čínská strana usku-
tečnit během následujících několika
let. 
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Enika.CZ s.r.o. je ryze česká společnost
založená v roce 1990. Je jedním z nej-
významnějších výrobců systémů

bezdrátového ovládání s vlastní kompletní
vývojovou, testovací a výrobní základnou.
„Chceme posilovat pozici lídra trhu ze-
jména vymýšlením potřeb zákazníků s ná-
sledným vývojem, testováním a výrobou
špičkových výrobků s vysokou užitnou
hodnotou,“ představuje strategii firemní
budoucnosti jednatel společnosti Michal
Geisler.

Nové centrum umožnilo soustředit vedle
sebe vývoj, testování, výrobu i logistiku. Na
5 330 m2 celkové užitné podlahové plochy
pracuje devadesát zaměstnanců s maxi-
málním využitím logistické návaznosti
technologických a pracovních činností.

Dnes je značka Enika synonymem pro
spolehlivé (robustní) přístroje instalační
elektroniky. Každoročně přináší nové sy-
stémy. Automatické řízení úrovně osvět-
lení přinášející efektivitu a okamžité úspory
s vyloučením lidských chyb, je novinka,
která umožňuje svítit chytře a flexibilně.

V uplynulém roce měla společnost obrat
okolo deset milionů euro. Podíl vývozu byl
přibližně 22 procent, zejména vlastními
distribučními sítěmi ve Francii, Dánsku,
Holandsku, Belgii a Řecku.

Několik příkladů dosažených
prvenství:
1992 – na trh uveden infrapasivní spínač

PIR PS 1000.

1993 – první bezdrátový spínač na světě
(dálkový ovládací systém na 314
MHz),

1994 – na trh uveden první soumrakový
spínač NS800,

1998 – na trh uveden bezdrátový ovládací
systém BOSys 434 MHz,

1999 – na trhu první instalační přístroje
v designu ABB Tango; získání certi-
fikátu systému řízení jakosti ISO
9001,

2007 – na trh uveden systém inteligentní
instalace Ego-n

2013 – na trh uveden bezdrátový ovládací
systém elektroinstalace Poseidon

Hlavními výhodami bezdrátových sy-
stémů Enika jsou rychlá a snadná mon-
táž, brzká návratnost investice úsporami
energií a světelných zdrojů s vyloučením
lidských chyb a možnost úpravy stávající
instalace bez sekání drážek ve zdech.

Na letošním veletrhu AMPER byla před-
stavena novinka – třetí generace bezdrá-
tového ovládacího systému elektroinsta-
lace. 

Dostala jméno Poseidon® a nahrazuje
systém BOSys, který se úspěšně prodával
patnáct let. Poseidon® představuje imple-
mentaci dvaceti let zkušeností na poli bez-
drátových systémů. 

Díky dlouholeté spolupráci s největším
dodavatelem instalačních přístrojů, spo-
lečností ABB, nabízí ovládací prvky v je-
jich nejprodávanějších designech. �

ENIKA - významný výrobce 
systémů bezdrátového ovládání
Nové vývojové, výrobní a logistické centrum otevřela v letošním roce česká společnost Enika.CZ s.r.o.
v Nové Pace. Dnes již tradiční firma se v počátcích svého rozvoje orientovala na vývoj a výrobu
detektorů pro zabezpečovací instalace. Nejvýznamnějšího světového prvenství dosáhla již v roce
1993, kdy uvedla na trh první bezdrátový spínač s radiovým vysílačem umístěným v pouzdře vypínače. 

www.teplarenske-dny.cz

20 let

Teplárenské dny
již od roku 1994

15. - 17. dubna
HRADEC KRÁLOVÉ

KONGRESOVÉ
CENTRUM ALDIS

15. - 17. dubna 2014

Technika a technologie pro zásobování teplem a chladem, energetické využití 
odpadů, elektroenergetiky, obnovitelných zdrojů a nejlepších dostupných technik 
pro ochranu životního prostředí.

HRADEC KRÁLOVÉ - ALDIS

Výstavu budou doprovázet odborné konference 
a semináře, více na: 
www.teplarenske-dny.cz/cs/odborne-konference

       9:20
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Pane generální řediteli, letošní Den otevře-
ných dveří v ÚJV Řež, který se konal
v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, se
setkal s velkým zájmem veřejnosti. Určitě
největším lákadlem byly vaše výzkumné
reaktory. V čem spatřujete nebývalý inte-
res o vše, co je spojeno s jadernou ener-
getikou?

I když od objevu radioaktivity uplynulo
víc jak sto let, je pořád všechno s ní spo-
jené opředeno tak trochu tajemstvím. Ja-
derný reaktor je pro velkou část veřejnosti
něčím na hranici sci-fi a možnost podívat
se, jak vypadá, dozvědět se podrobnosti
o jeho fungování na místě, to je asi to co
vždy přivede do Řeže tolik zájemců. Na
straně druhé, jsme všichni obklopeni pří-
stroji a zařízeními, která by bez elektric-
kého proudu nefungovala. Diskuse o tom,
jestli budoucnost energetiky je v jádru, kla-
sických elektrárnách nebo v obnovitelných
zdrojích plní média a vyvolává trvalý zájem
veřejnosti.

V čem je podle Vás hlavní poslání ÚJV Řež
v současném období?

Naše společnost prošla významnými
změnami a to není fráze. Na začátku byl pi-
onýrský výzkum jádra, postupně jsme se
stali respektovaným výzkumným pracoviš-
těm a v současné době fungujeme jako
velká firma, která musí reagovat na změny
vnějšího prostředí. Proto byly vyvedeny
některé výzkumné a rozvojové aktivity do
dceřiné společnosti Centrum výzkumu
Řež. Došlo k významnému omlazení perso-
nálu. Z nepříliš průhledné příspěvkové vý-
zkumné organizace se měníme na podni-
katelský subjekt, který nejen zkoumá, ale
především řeší zadané problémy, vyrábí
a podniká. Nemůžeme se spoléhat jen na
výzkumné granty, ty můžeme využívat jen
do určité výše celkových investic. Jsme
dnes především inženýrskou společností,
ale pokud chceme být úspěšní a nezakrnět,
musíme být aktivní i v oblasti aplikova-
ného výzkumu. V tom je potřeba pokračo-
vat a dále to rozvíjet, je to v souladu s naší
vizí, cíli a hlavním posláním.

Z toho vyplývají priority, na které se
především v příštích letech zaměříte, mů-
žete je charakterizovat?

Nosnou činností ÚJV Řež, a. s., je
a bude, přicházet ke klientům s návrhem
řešení efektivnějšího provozování elektrá-
ren a nabízet projekty na zlepšení účinnosti
energetických zařízení a prodloužení život-
nosti jednotlivých komponent. K tomu je
potřeba dlouhodobého monitoringu, testů
a analýz stavu zařízení jaderných elektrá-
ren. To umíme a chceme v tomto být ještě
lepší. Zaměřujeme se proto na podporu
bezpečného provozu energetických zaří-
zení, zejména jaderných elektráren. Dále

jsou to aktivity v jaderných oblastech,
které sice přímo nesouvisí s výrobou elek-
trické energie, např. bezpečné zpracování
radioaktivních odpadů, likvidace vyřaze-
ných jaderných zařízení, vývoj a výroba ra-
diofarmak. Poslední, ale velmi významnou
oblastí jsou inovace a hledání nových mož-
ností pro naše podnikání.

Jednou z oblastí, jak jste uvedl, je vývoj
a výroba radiofarmak… S tím souvisí
i vznik Výzkumného a vývojového PET
Centra v Řeži.

Oblast nukleární medicíny představuje
obrovský potenciál a to jak pokud jde
o diagnostiku, tak léčebné postupy. Naše
společnost má v tomto ohledu dlouhou
tradici. Od výroby prvního radiofarmaka se
značkou ÚJV Řež v roce 1974, byl sorti-
ment postupně rozšiřován a v současné
době zahrnuje šest přípravků ve formě ra-
dioaktivních injekcí a šest kitů pro přípravu
radioaktivních injekcí s 99mTc. Vedle toho
provozujeme dvě významná moderní pra-
coviště pro diagnostické prostředky pro
pozitronovou emisní tomografii, to je ta
zkratka PET v Nemocnici Na Homolce
a v Brně v Masarykově onkologickém
ústavu. V roce 2012 jsme otevřeli vý-
zkumné a vývojové PET Centrum v areálu
v Řeži a od roku 2013 realizujeme výstavbu
třetího podlaží PET centra, jež bude v ko-
operaci se zdravotnickým zařízením plnit
úlohu vývojově-výrobně-aplikační. Obrov-
skou výhodou by bylo to, že bychom mohli

přejít na výrobu radiofarmak s kratším po-
ločasem rozpadu a rozšířit tak nejen naši
nabídku, ale především zlepšit kvalitu dia-
gnostiky a šetrnost k pacientům. Projekt je
spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.
Odborná lékařská pracoviště mají zájem
o tuto šetrnou diagnostickou metodu,
která je využitelná nejen v onkologii, ale
i v dalších zdravotnických oborech. Ve
srovnání vyspělými evropskými zeměmi je
u nás nízký počet pracovišť s PET kame-
rami – zde vidím prostor pro další rozvoj.

Kde všude dnes nachází uplatnění radio-
aktivní záření?

V oblastech mírového využití je to
především zdravotnictví, energetika, tech-
nická diagnostika materiálů, zušlechťování
materiálů a výrobků, měřicí přístroje a me-
tody, archeologie a řada dalších oborů.

Do Skupiny ÚJV patří kromě „matky“
další společnosti, které se, obrazně ře-
čeno, navzájem doplňují, počítáte do bu-
doucna s dalším rozšiřováním Skupiny
ÚJV, nebo je takříkajíc v optimální se-
stavě?

V současné době jde o optimální se-
stavu, která sahá od výzkumu, vývoje
a inovací v oboru energetiky, především
jaderné – Centrum výzkumu Řež, přes pro-
jektovou činnost, služby v investiční vý-
stavbě a modernizaci – EGP Invest v Uher-
ském Brodu, aplikaci vědeckých poznatků
v oblasti mechaniky těles, materiálů a pro-
středí – Ústav aplikované mechaniky Brno,
po výzkum, vývoj a náročnou diagnostiku
energetických zařízení – Výzkumný a zku-
šební ústav Plzeň. Spolu s pěti divizemi
naší společnosti tak nabízíme skutečně
ucelené portfolio služeb od jaderek, přes
klasické elektrárny, testování materiálů, la-
boratorní analýzy až po odvoz nebezpeč-
ných odpadů a ochranu životního pro-
středí. Pod jednou značkou s tradicí a vy-
sokým nasazením odborníků. Mimocho-
dem, celá Skupina ÚJV má víc než 1100
zaměstnanců, z nichž 67 procent má vyso-
koškolské vzdělání. To je obrovský poten-
ciál.

Mezinárodní spolupráce ÚJV Řež je roz-
sáhlá. Které projekty považujete z hledi-
ska jejich významu a přínosu za strate-
gické?

Za těch skoro šest desetiletí, co existu-
jeme, jsme se zapojili snad do všech vý-
znamnějších projektů v oblasti jaderné
energetiky ať už v rámci MAAE nebo EU,
v USA, dnešní Ruské federaci nebo na asij-
ském kontinentě. V roce 2012 bylo 34 %
obratu realizováno mimo ČR. Ale abych
byl konkrétní. V rámci evropské kooperace
v gesci CEA (Atomic and Alternative Ener-

Nedávná studie EU o energetické budoucnosti lidstva zcela
jasně potvrdila, že to prostě bez jaderné energie nepůjde,
říká v interview pro časopis CzechIndustry Ing. Karel Křížek, MBA, generální ředitel a předseda
představenstva ÚJV Řež, a. s.
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gies Commission) je to projekt Jules Horo-
witz Reactor (JHR). Řeší výstavbu pokroko-
vého jaderného reaktoru pro výzkum ma-
teriálu a paliva o výkon až 100 MW. Do
provozu má přijít v roce 2016 ve francouz-
ském Cadarache. V rámci konsorcia JHR
realizuje ČR, respektive Centrum výzkumu
Řež, vývoj a dodávku horkých komor, pro-
jekt v rámci Velké infrastruktury pro vý-
zkum, vývoj a inovace. Po dostavbě bude
reaktor přístupný také pro české subjekty.
Důležitá je pro nás součinnost se státy,
s nimiž má ČR uzavřené mezinárodní do-
hody o vědecko-technické spolupráci v ja-
derné energetice (USA, Rusko, Německo,
Francie). Například s USA na výzkumu te-
kutých solí pro chlazení reaktorů 4. gene-
race nebo naše zapojení do Iniciativy pro
snížení globální hrozby, se zkratkou GTRI
což znamená Global Threat Reduction Ini -
tiative. V jejím rámci se čerstvé i vyhořelé
vysoko obohacené jaderné palivo z vý-
zkumných reaktorů ruského původu vozí
zpět do Ruské federace k přepracování.
První transport, 568 ks vyhořelých palivo-
vých kazet, se z Řeže uskutečnil v prosinci
2007. Po dokončení konverze LVR-15 na
palivo typu IRT-4M s nízkým obohacením
(do 20 % 235U) byl v dubnu 2013 odvezen
zbytek vyhořelého paliva do závodu Maják
ve městě Ozersk v Čeljabinské oblasti
Ruska. Tuto službu také realizujeme prak-
ticky pro všechny země, kam bylo dodá-

váno vysoce obohacené palivo z bývalého
Sovětského svazu. Jednou z posledních
zemí, ze které jsme palivo odvezli, je Viet-
nam. Mohl bych ještě hovořit o projektu
udržitelná energetika – SUSEN, který je
s nemalými náklady budován u nás v Řeži
a v Plzni, nebo dalších, je toho skutečně
hodně a vypovídá to o renomé, které ÚJV
Řež, a. s., ve světě má.

Nedávno bylo založeno sdružení "V4G4
Centre of Excellence" pro provádění spo-
lečného výzkumu a vývoje v oblasti jader-
ných reaktorů IV. generace. Této proble-
matice se věnujete už v rámci mezinárodní
spolupráce, nedochází tak z dublování vý-
zkumu, v čem jsou specifika nového sdru-
žení?

Určitě ne. Do projektu se zapojily vý-
znamné organizace jaderného výzkumu Vi-
segrádské čtyřky, vedle nás ještě maďarská
MTA EK, polská NCBJ, Świerk a slovenský
VUJE, a.s. Cílem je provádění společného
výzkumu a vývoje v oblasti jaderných re-
aktorů 4. generace. Toto centrum exce-
lence umožní členům, aby spojili své kapa-
city a prostředky v každé zemi pro vývoj re-
aktorů čtvrté generace, zejména plynem
chlazené rychlé reaktory a přispěli tak ke
splnění cíle udržitelnosti jaderné energie
se zachováním nejvyšších bezpečnostních
standardů. Přesně to co dnes jaderná ener-
getika potřebuje.

Jak Vy osobně vidíte budoucnost jaderné
energetiky ve světě a v České republice?

Jaderná energetika zdaleka neřekla své
konečné slovo, ostatně už tady padlo, že se
věnujeme reaktorům 4. generace, tedy
projektům, které zaměstnají fyziky, mate-
matiky, chemiky, jaderné inženýry, ale
i ekonomy ještě několik desetiletí. Čtvrtá
generace jaderných reaktorů bude nejen
efektivnější, ale také bezpečnější, protože
bude využívat zejména pasivní bezpeč-
nostní a fyzikální principy. Jsme svědky na
jedné straně politických rozhodnutí, která
dávají jaderné energetice stop, na straně
druhé se každý rok někde ve světě pokle-
pává na základní kámen nové jaderné
elektrárny. Nedávná studie EU o energe-
tické budoucnosti lidstva zcela jasně po-
tvrdila, že to prostě bez jaderné energie ne-
půjde. I když budou mít jednou všechna
elektrická zařízení třídu A+++ tak pořád
budou potřebovat elektřinu. V současné
době je na naší planetě ještě několik stovek
milionů lidí, kteří nemají elektrickou ener-
gii, ale chtějí žít lépe, mít třeba počítač
nebo chytrý telefon, internet...  a pouze ob-
novitelné zdroje jako solární energie nebo
vítr jim nepokryjí jejich potřeby. O tom
jsem přesvědčen, přitom ochranu přírody
považuji za prvořadou, ale copak není
jádro také obnovitelná energie? Proč se na
ni dívají někteří lidé jinak? V České repub-
lice je to otázka státní energetické kon-
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cepce, která by měla být schválena a smě-
řována ne na deset nebo dvacet let, ale na
padesát let. Protože jaderná energetika je
běh na dlouhou trať.

Na řadě konferencí z posledního období
se věnovala pozornost využití malých ko-
merčních reaktorů, například v tepláren-
ství. Přitom například v Československu
se o jejich využití při výrobě elektřiny
a tepla hovořilo od 70 let… Myslíte si, že
už nastal jejich čas a mají šanci také
u nás?

Malé jaderné reaktory chápu jako fan-
tastickou možnost využití energie z jádra.
V jaderných ponorkách fungují reaktory
s vysoce obohaceným palivem desítky let
bez zásahu člověka, pohánějí ledoborce.
Mám ale obavu z nereálnosti pokud jde
o širší zapojení do civilního využití. Ne-
umím si představit, že by to nějaký dozo-
rový úřad schválil, resp. vydal licenci na
jaderný reaktor třeba uprostřed sídliště
nebo někde za humny vesnice. Stačí si
vzpomenout, jaké dusno je kolem hledání
vhodného místa pro úložiště vyhořelého
paliva a tady by se jednalo o malou ja-
derku! A to je tady ještě mnoho dalších
faktorů, třeba hrozba zneužití teroristy.
Jedním z důvodů, proč se stavějí jaderné
elektrárny velkých výkonů je zcela prag-
matické konstatování, že se nejen víc vy-
platí, než ty malé, ale i z pohledu jejich os-
trahy. Takže nejsem skeptický, ale myslím
si, že se ještě nenarodila generace, která
si je opravdu užije.

Než jste se stal generálním ředitelem ÚJV
Řež, tak jste pracoval v pozici ředitele Cen-
trálního inženýringu ČEZ a podílel se na
zvýšení výkonu čtyř bloků JE v Dukova-
nech. Můžete nám celou akci přiblížit, kde
jsou hranice růstu výkonu a čím jsou ovliv-
něny? Pokud vím, tak v Maďarsku výkon
reaktorů VVER 440 posunuli ještě výše.

Zvýšení výkonu nebo lépe, využití výko-
nových rezerv je optimalizační úlohou.
Kritériem „vytknutým před závorku“ je
bezpečnost, to je bez diskuse. Projekt byl
dále analyzován podle mnoha dalších kri-
térií, ale dominantní byla ekonomická ná-

vratnost a minimalizace čerpání životnosti
hlavních komponent elektrárny. Jako op-
timum nám vyšlo zvýšení výkonu duko-
vanského bloku o cca 60 MW. Celkově šlo
u výkonu o 240 MW, což považuji za
dobrý výsledek. Byl to logisticky i tech-
nicky náročný úkol, pro investora
a všechny dodavatele a nutno podotknout
za velmi nízkých finančních nákladů a při
zachování objemu palivové základny. Zvý-
šení výkonu bylo dosaženo, mimo jiné,
modernějším palivem, náhradou dožíva-
jících turbín za jiný efektivnější typ, zvýše-
ním účinnosti tepelného cyklu, výměnou
dožívajících transformátorů a generátorů,

které zvládnou přenesení vyšších výkonů.
Ale nejednalo se jen o Dukovany, v Teme-
líně jsme se rovněž podíleli na zvýšení vý-
konu. Nebylo zde potřeba měnit téměř
žádná zařízení, podařilo se vesměs zlepšit
termodynamickou účinnost stávajících za-
řízení. Výkon v jaderné elektrárně Temelín
se zvýšil o 4 %, cca o 80 MW. Dalo by se
říci, že „nový energetický blok“ o výkonu
80 MW, s prakticky nulovými proměn-
nými náklady, jsme pořídili za méně než
500 mil. korun!

S tím úzce souvisí životnost tlakové ná-
doby reaktoru, která je klíčovým prvkem
elektrárny a jako jediná se nedá vyměnit.
Je reálné, že by mohla u VVER 440 sloužit
60 a více let? Jak je monitorován její tech-
nický stav?

Máte pravdu, že kromě tlakové nádoby
lze vše ostatní prakticky vyměnit. To
ovšem neznamená, že tlaková nádoba
není pod kontrolou a je nejslabším člán-
kem prodlužování životnosti jaderné elekt-
rárny. V současné době platí, že reaktory
typu VVER, které slouží např. v Dukova-
nech, jsou značně robustní a předimenzo-
vané. V době jejich konstruování a výroby
nebyly tak sofistikované výpočetní pro-
středky, jako jsou dnes. Teď se vše projek-
tuje na bezpečnostní a technologické op-
timum, ale dříve ruští inženýři spíše všude
přidali, než ubírali. Měli prostě takový pří-
stup, preferovali bezpečnost a robustnost.
Obě jaderné elektrárny v ČR mají tzv. „Pro-
gram řízení životnosti“. V tomto programu
se sleduje skutečná kondice systémů
a komponent jaderných bloků. K tomu se
využívají data z provozování, diagnostiky,
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údržby, modernizací, atd. Provozovatel
musí vědět o každé důležité komponentě
v jakém je stavu a na kolik je vyčerpána
její životnost, je to jeho povinnost vyplý-
vající z atomového zákona. Státní úřad pro
jadernou bezpečnost provádí detailní kon-
troly u provozovatele, a pokud zjistí poru-
šení zákona, je povinen zakázat jeho pro-
vozování.

Odpůrci jádra neustále argumentují tím,
že jaderné elektrárny nejsou bezpečné.
Můžete se k tomu vyjádřit?

Velký vliv na postoje určitých skupin kri-
tiků, měli zejména tři události – Three Mile
Island, Černobyl a Fukušima. V obou pří-
padech sehrál klíčovou roli lidský faktor, ne
samotná elektrárna ani jaderná technolo-
gie jako taková. Po každé z výše uvede-
ných havárií byla přijata rozsáhlá technická
opatření pro eliminaci lidského faktoru

a zvýšení jaderné bezpečnosti. A to se týká
jak nových jaderných elektráren, tak pro-
dlužování životnosti těch stávajících. Mys-
lím si, že jde spíše o kritiky, kteří mohou za-
stupovat zájmy jiného strategického pa-
liva, např. plynu. Přesto je skutečnost ta-
ková, že v roce 2013 bylo ve světě ko-
merčně provozováno 432 jaderných bloků,
jejich celkový instalovaný výkon předsta-
voval 372 GW. Více jak 60 bloků se staví ve
13 zemích a 162 bloků je plánovaných,
o 316 dalších se předběžně uvažuje. A po-
dobně je tomu v případě argumentů proti
procesu prodlužování životnosti jaderných
elektráren, které se objevují převážně
v médiích, a které nechápu. 

V první řadě, co je to životnost jaderné
elektrárny a z čeho vychází? V projektu ja-
derné elektrárny najdete parametry život-
nosti, které vycházejí z předpokládaného,
velmi konzervativního způsobu provozo-

vání. Zde jsou předpoklady, které často ne-
odpovídají realitě. Například předpoklá-
daný počet rychlých tedy havarijních od-
stavení je ve skutečnosti mnohem nižší,
než bylo uvažováno v projektu, způsob vy-
chlazování primárního okruhu je šetrnější,
atd. Proto je nutné vycházet ze skutečných
hodnot a vyhodnocovat skutečnou život-
nost. Podívejme se na příklad USA. Tam se
životnost jaderných elektráren prodlužuje
na 60. let. Za mořem mají nastaven velice
jednoduchý proces. Jejich jaderný dozor
disponuje rozsáhlým týmem specialistů,
kteří jdou cíleně po nejdůležitějších kom-
ponentech a pokud je vše v pořádku, elek -
trárna jede dále. Ovšem bezpečnost jader-
ných zařízení není jen věcí státního odbor-
ného dozoru, ale zejména provozovatele.
Ten musí mít náročné nástroje pro sledo-
vání a vyhodnocování bezpečnosti. Nesmí
podlehnout sebeuspokojení a bezpečnost
musí být vždy na prvním místě! Jsem pře-
svědčený, a nejen proto, že v tomto oboru
pracuji celý život, nebo možná právě proto,
že kdo se seznámí se skutečnou pravdou
o jaderné energetice, nebude jejím zasle-
peným kritikem.

Nedávno jsem hovořil s německým kole-
gou o budoucnosti jaderné energetiky
v SRN. Řekl mi v této souvislosti, že
pokud skutečně do roku 2022 odstaví
všechny jaderné elektrárny v zemi, tak
budou potřebovat ještě minimálně tři
čtyři generace jaderných odborníků, kteří
se budou zabývat jejich likvidaci, takže
obor se bude na vysokých školách dále
vyučovat a bude pokračovat i výzkum
a vývoj. Co vše a v jakém časovém hori-
zontu odstavení a likvidace jaderné elekt-
rárny představují?

Myslím, že v tomto směru je skeptikům
nebo těm, kdo neví, jestli obor jaderné in-
ženýrství má perspektivu, nejlepší odpo-
vědí situace v Itálii. Ta od jaderného pro-
gramu odstoupila před skoro třiceti lety,
přesto má dodnes prestižní vysoké školy
se zaměřením na jádro a výzkumná praco-
viště, která se této problematice věnují.
Nedávno byl u nás v Řeži profesor Walter
Ambrosini z univerzity v Pise a prezident
ENEN ASSOCIATION a představil nám
mimo jiné nejen plány celoevropského
dalšího vzdělávání v oboru jaderné ener-
getiky, ale i univerzitní projekty týkající se
reaktorů 4. generace na kterých pracuje.
Jestli vznikne i obor „likvidace“ jaderných
elektráren si netroufnu říct, my dnes způ-
soby jak jaderné zařízení bezpečně odsta-
vit a zlikvidovat, známe, existují na to jasně
dané směrnice, které vypracovaly jednot-
livé národní dozorové úřady. V ČR jsme
dosud žádnou jadernou elektrárnu neod-
stavili a tedy ani neprováděli její likvidaci.
V Řeži máme zkušenosti s likvidací jader-
ných zařízení. První náš výzkumný reaktor,
který jsme vyřadili z provozu, včetně jeho
příslušenství, byl řízeným způsobem zlikvi-
dován. Likvidaci jaderných odpadů děláme
pro zdravotnictví, průmysl a další záka-
zníky. Podnikáme kroky k tomu, abychom
se mohli podílet na zakázkách pro vyřazo-
vání dožitých elektráren v Evropě. Máme
k takové práci dostatečné kompetence
a zkušenosti. �

39
4I2013

CI04_36_39_Nedávná studie EU_CI_SABLONA  1/5/14  12:04 PM  Stránka 39



Arunas Molis působí jako vedoucí od-
dělení strategických analýz a vý-
zkumu v Centru excelence energe-

tické bezpečnosti v litevském Vilniusu.
John Banks je odborníkem na energetic-
kou bezpečnost, který působí ve washing-
tonském think tanku Brookings Institution.
Oba vystoupili jako přednášející v rámci
letní školy Atlantic and Continental Ap-
proaches to Energy Security, kterou v Telči
pořádala Katedra mezinárodních vztahů
a evropských studií Fakulty sociálních stu-
dií Masarykovy univerzity. Zde se také
uskutečnil rozhovor.

Čelí Evropská unie a Spojené státy ame-
rické na poli energetiky stejným nebo
alespoň podobným výzvám? Nebo se
každý z nich nachází ve zcela odlišné situ-
aci?

Arunas Molis: Každá z těchto dvou unií
funguje na jiném základě. Pokud hovoříme
o nějaké společné energetické politice pro
každou z nich, je třeba na tyto rozdílné zá-
klady pamatovat. Spojené státy mají fede-
rální vládu, která může stanovovat určité
základní podmínky, implementovat plány
a sledovat plnění různých priorit, strategic-
kých cílů a podobně. Evropa je ovšem
v odlišné situaci. Ano, čelí samozřejmě
jiným výzvám, než jsou ty, se kterými se
musí vypořádat Spojené státy. Ale z obec-
ného pohledu lze říci, že tím zásadním roz-
dílem jsou právě různé přístupy ke koordi-
naci společné energetické politiky, ať už jde
o její vnitřní nebo vnější dimenzi, nebo ko-
ordinaci společného energetického trhu.
Evropská unie čelí zcela jiným problémům,
které v USA ani neexistují. To, co by v USA
nebylo srozumitelné, jsou národní speci-
fika, která často brzdí důležité dohody a ře-
šení určitých problémů. Například každý ze
členských států EU má své „národní šam-
piony“. Samozřejmě, můžeme tu hovořit
o otázkách energetické závislosti nebo po-
třebě diverzifikace, což jsou témata důle-
žitá na obou stranách. Ve Spojených stá-
tech je však podle mě řešení těchto prob-
lémů mnohem efektivnější. A to je právě ta
otázka, které Evropa v současné době čelí
– je to otázka koordinace.

John Banks: Záleží také na tom, jestli po-
rovnáváme Spojené státy s Evropskou unií
jako celkem nebo s jednotlivými členskými
státy. Mezi USA a jednotlivými členskými
zeměmi existuje jeden rozdíl – Spojené
státy nemají v energetice jednu domi-
nantní a zastřešující národní strategii. Jde
o kousky strategie, jsou to strategie jednot-
livých amerických států. Evropské země,
jako je například Německo, mají často silné
strategie. Jeden z faktorů, které to ovliv-

ňují, je jednoduše velikost země. Pro
menší země je přijetí takové strategie sa-
mozřejmě jednodušší než pro velké Spo-
jené státy.

Domnívám se, že současná situace ener-
getiky je v USA jiná než v Evropě. Máme
státy s velmi výraznou energetickou politi-
kou, která je dokonce odvážnější než poli-
tika federální vlády. Jde o pojetí politiky,
kdy máte 50 států, jež vedle federální poli-
tiky rozvíjejí své vlastní přístupy. A ne-
smíme zapomínat na to, že některé státy
jsou v té politice skutečně daleko, jako na-
příklad Kalifornie, která se velmi silně za-
měřuje na rozvoj obnovitelných zdrojů
energie.

Je také třeba říci, že USA nyní vstupují
do jedinečného období. Máme velké zá-
soby zemního plynu a stojí před námi roz-
hodnutí, jak s ním naložit nějakým ekono-
micky rozumným způsobem. To je další
výzva pro dlouhodobou politiku. Dostali
jsme se ze situace, kdy měly USA potíže
s nedostatkem zdrojů a klesající produkcí
ropy i plynu, do situace, kdy máme zdrojů
nadbytek. To je rozdíl oproti Evropě, pro-
tože žádná evropská země v takové situaci
není.

Měly by mít Spojené státy jednotnou za-
střešující energetickou politiku, kterou
jste zmiňoval?

J. B.: Stručně řečeno – ano. Provedli
jsme během posledních dvou let výzkum,
v rámci kterého jsme oslovili široké spek-
trum stakeholderů – dodavatele energie,
investory, federální vládu, vlády jednotli-
vých států nebo finanční sektor. Jedno
z hlavních zjištění ukázalo, že všichni tito
hráči podporují vytvoření komplexní fede-
rální strategie, která by trhu dodala jistotu.

Taková odpověď přišla od výrobců ener-
gie, od regulátorů, vlád států i federální
vlády. Takže nějaký způsob politického
nasměrování bude opravdu nutný. Jenže
je velmi obtížné něco takového vytvořit.
Klasickým příkladem je systém „cap and
trade“, o jehož zavedení se Spojené státy
pokoušely před několika lety. V současné
době se zase často hovoří o zavedení uhlí-
kové daně. Řada lidí je ovšem přesvědčena
o tom, že to nemůže fungovat. Jde o citlivé
téma. Jakmile lidé slyší o nové dani, od-
radí je to, takže žádný politik nic takového
nechce zavádět.

Pokud bychom se vrátili zpět do Evropy –
lze souhlasit s tím, že hlavní dělící linie leží
v EU mezi starými a novými členskými
státy?

A. M.: V některých případech je takový
závěr pravděpodobně správný. Na druhou
stranu, mnoho rozdílů lze nalézt také mezi
jednotlivými starými členskými státy nebo
jednotlivými novými státy. A mezi členy
EU15 a novějšími členy lze najít také ně-
které podobnosti. Podívejme se například
na nejdůležitější téma evropské energe-
tické politiky. Tím je už léta vytvoření jed-
notného trhu s energií a vybudování infra-
struktury, která by propojila jednotlivé
členské země. Otevřený trh je v zájmu no-
vých členských států; zejména těch z vý-
chodní části EU, jako jsou země Visegrád-
ské čtyřky. A je také hlavním zájmem států
s tradiční závislostí na trhu, jako je Spojené
království. Zároveň tu jsou některé starší
členské státy, které se mohou snažit chrá-
nit svůj trh. A nelze to říct jen o zemích
staré Evropy. Podívejte se například na
Polsko. Nemůžeme říct, že Polsko se vždy
na 100 % staví za vytvoření jednotného
energetického trhu. Například mezi Pol-
skem a Litvou se už 15 let diskutuje o pro-
pojení trhu s elektřinou. A stejné je to s ply-
novým propojením obou zemí. Shodneme
se samozřejmě na tom, že je potřeba vy-
tvořit společný trh a propojit baltské státy
s trhem střední Evropy. Na druhé straně to
ale přináší problémy. Jde o otázku konku-
rence. Polský průmysl cítí potenciální kon-
kurenci z baltských a skandinávských zemí.
Pokud se Litvě podaří vybudovat jadernou
elektrárnu, nebo pokud se podaří vytvořit
propojení se Švédskem, které má levnou
energii z vodních elektráren, je poměrně
jasné, že polský průmysl tím utrpí. Takže –
máme vlastně společné zájmy? Zejména
nové členské státy by většinou pravděpo-
dobně odpověděly, že ano. Ale na praktic-
kých příkladech se ukazuje, že věc je mno-
hem komplikovanější. Mezi členskými
státy existuje řada dalších rozdílů. Můžete

EU a USA čelí v energetice rozdílným výzvám
Jaké výzvy před sebou mají Spojené státy a Evropská unie v otázkách energetiky? Pojí je společné
zájmy a zkušenosti? Kdo z nich je v energetických strategiích efektivnější? O současných
energetických politikách USA a EU a jejich možných směrech hovořil EurActiv.cz s Arunasem
Molisem z Centra excelence energetické bezpečnosti NATO a Johnem Banksem z washingtonského
think tanku Brookings Institution.
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si představit i dělicí čáru mezi malými
a velkými státy, státy, které jsou více zá-
vislé na dodávkách, a těmi, které jsou so-
běstačnější…

J. B.: … nebo těmi, které podporují vy-
užívání jaderné energie, a těmi, které ji od-
mítají.

A. M.: Přesně tak. V tom také panují roz-
dílnosti mezi staršími členskými státy. Ra-
kousko nebo Německo jsou pro opuštění
jaderné energetiky, zatímco Francie nebo
Spojené království ji chtějí rozvíjet.

Pokud by měla v USA vzniknout jednotná
energetická strategie, o které jsme mluvili,
jaké by byly rozdíly mezi přístupy jednot-
livých států?

J. B.: Právě se dostáváme z recese a ne-
zaměstnanost je stále vysoká – alespoň
v americkém měřítku. Takže debatu z velké
části rámují ekonomická témata. Hovoří se
například o uhlíkové dani, jak jsem říkal.
Kritikové říkají, že daň zvýší cenu elektřiny
pro koncové spotřebitele a že to není
dobrý plán. Stejné je to se zvyšováním pří-
spěvku na podporu obnovitelných zdrojů.
Kritici se ptají, proč to stát musí dělat
zrovna v této ekonomické situaci.  Téměř
všechny politiky, o kterých se uvažuje, jsou
předmětem ekonomické debaty – kolik to
bude stát, poškodí to spotřebitele, nebo
jim to pomůže?

Jak se Spojené státy dívají na klimaticko-
energetickou politiku Evropské unie
a vývoj v některých státech, jako je Ně-
mecko, které se rozhodlo jít cestou ener-
getické revoluce?

J. B.: Často lze narazit na to, že EU a kon-
krétně Německo slouží jako špatný příklad.
Pravice v USA tento příklad používá jako
argument v kritice federální podpory ob-
novitelných zdrojů. Poukazují na to, že kon-
cové ceny elektřiny rostou kvůli takovým
politikám, jako jsou výkupní ceny. Tvrdí
také, že tato politika nefunguje, protože
množství emisí CO2 stoupá. Německo totiž
v současné době využívá více uhlí. Řada
komentátorů, zejména těch, kteří jsou vůči
OZE skeptičtí, se na Evropu dívá nega-
tivně. Záleží ale samozřejmě na tom, z ja-
kého úhlu ten vývoj vnímáte. Jiní komen-
tátoři zase poukazují na to, že během krát-
kého časového úseku se Němci dostali
z 5% podílu OZE na 25% podíl. Takže podle
nich musí dělat Německo naopak správ-
nou věc. 

Pokud hovoříme o EU, jde o složitou de-
batu, protože Unii tvoří 28 individuálních
států. Je zjednodušující tvrdit, že „EU si
myslí tohle nebo něco jiného“. A je stejně
zjednodušující říkat něco takového o Spo-
jených státech. Značná část debaty v USA
je nicméně skeptická vůči vědeckým tvrze-
ním o vývoji klimatu. Někteří politici věd-
cům zkrátka nevěří. Jiní toto téma považují
za důležitý problém, ale nemluví o něm
v souvislosti s klimatem. Poukazují spíše
na ekonomickou stránku věci. Obama tak
například hovoří o rozvoji nových průmys-
lových sektorů, o vytváření pracovních
míst, ale jen mimochodem zmíní, že celá
věc také prospívá životnímu prostředí.
Klima není hlavním tématem a ani dříve
jím nebylo. Prezident ale v poslední době

svou rétoriku trochu změnil. V červenci
pronesl velký projev, ve kterém klima zmí-
nil na prvním místě a hodně se soustředil
na sdělení, že „klima musíme chránit pro
příští generace“. To bylo poprvé, co se
klima objevilo jako hlavní téma nějakého
jeho významného projevu. Je ale samo-
zřejmě třeba podotknout, že Obama teď
před sebou nemá volby.   

Existuje prostor pro energetickou spolu-
práci Spojených států a Evropské unie?
Často se hovoří o tom, jaký vliv má ame-
rický břidlicový boom na vývoj v Evropě.
Je to jistě jedna z oblastí, v níž lze spolu-
práci navázat. Jaké jsou ale ty další?

A. M.: Prostor samozřejmě existuje. Nej-
jednodušší je samozřejmě navázat spolu-
práci v praktických otázkách. Mezi ty patří
i spolupráce v oblasti nekonvenčních
zásob zemního plynu. Pokud bychom ho-
vořili obecně, pak je pro řadu členských
států prioritou vylepšovat nástroje pro
společnou koordinaci a využívat energe-
tický dialog mezi USA a EU efektivněji. Od
litevského předsednictví v Radě EU lze
v tomto směru očekávat konkrétní návrhy.

Tento dialog se ovšem nezaměřuje
pouze na ty zmíněné praktické otázky. Mezi
priority patří také rozvíjení vnější dimenze
evropské energetické politiky – tedy vztahů
s partnery. S některými z těchto partnerů
nejsou jednání vždy jednoduchá. Je třeba
rozvíjet vztahy s Ruskem, zeměmi jižního
Kavkazu, Středního východu, Afriky, ale
také Čínou a Indií. Pokud hovoříme
o hlubší spolupráci západních zemí s do-
davateli energie a tranzitními zeměmi,
v koordinaci se Spojenými státy by podle
mého názoru mohla Evropa dosáhnout
více, než pokud bude jednat samostatně.
Máme k dispozici například NATO, jehož
členové mohou vyvíjet tlak na třetí strany,
a to poměrně efektivně. Například pokud
jde o výstavbu nějaké energetické infra-
struktury nebo ochrany kritické infrastruk-
tury. Jako příklad může sloužit Ázerbájd-
žán, který by měl zájem o ochranu své kri-
tické infrastruktury před fyzickými i kyber-
netickými útoky. Potřebují k tomu ale pod-
poru – a jde právě o podporu ze strany
NATO.

Někdy lze slyšet názory, že Evropská unie
by měla nejen snižovat množství emisí
CO2, které vypouští, ale také více tlačit na
ostatní velké znečišťovatele, mezi které
patří i USA, aby se na boji proti změnám
klimatu více podíleli. Řada evropských sta-
keholderů také s opatrností hledí na sta-
novení dalších klimaticko-energetických
cílů po roce 2020. V této debatě se zdůraz-
ňuje, že Evropa by měla více pamatovat
na ekonomiku a geopolitiku, jako to dělají
USA. Jak se na takové diskuze díváte?

J. B.: Celá debata je nyní mnohem složi-
tější, protože emise CO2 ve Spojených stá-
tech v současné době ve skutečnosti kle-
sají. A to i bez komplexní strategie. Na
druhé straně, v Německu nyní emise stou-
pají. Otázkou samozřejmě je, jestli za to
může břidlicový plyn, který nahrazuje uhlí,
ekonomické zpomalení nebo vyšší podíl
obnovitelných zdrojů v energetickém
mixu. Ale nikdo se myslím nemůže stavět

proti tvrzení, že snížená spotřeba uhlí má
v posledních pěti letech vliv na snižování
emisí, jejichž množství se v USA dostalo až
na minimum od roku 1993. Nevím ovšem,
co si jednotlivé členské země EU myslí
o větším tlaku na USA ohledně snižování
emisí. A není jisté, jak se ta dynamika pro-
mění. Současná americká administrativa
je vůči otázce klimatu otevřenější nebo
více ochotná naslouchat. Jenže – povede
to k závazné mezinárodní klimatické
smlouvě?

A. M.: Nejprve bych rád podotknul, že
Spojené státy jistě nejsou tím hlavním hrá-
čem, kterého by se EU snažila přesvědčit,
aby se více zabýval emisemi. Evropská
unie se v tomto smyslu zaměřuje na ně-
které partnerské dohody, jako je Akční plán
Evropské politiky sousedství. Evropa se
snaží klást na své partnery závazky, aby se
více věnovali energetické účinnosti, snižo-
vání emisí CO2 a podobně. Logika je jed-
noduchá. Většina těchto zemí přebírá po-
třebné technologie ze Západu. Díky tomu
se jim daří spotřebovávat méně energetic-
kých zdrojů, což znamená, že tyto zdroje
jsou pak dostupné pro Evropu.

Pokud jde o Evropskou unii samotnou,
některé členské státy se o otázky život-
ního prostředí zajímají více než o otázku
nákladů. Rakousko, Nizozemsko nebo
v některých případech Německo – to jsou
příklady zemí, ve kterých nejde pouze
o náklady. Pro jiné země může být
ochrana životního prostředí pouze jedním
z témat. Baltské země si například nepřejí,
aby byla postavena jaderná elektrárna
v Kaliningradské oblasti nebo v Běloru-
sku, protože to by mohlo být pro životní
prostředí nebezpečné. Ale pro některé
jiné země je to téma mnohem silnější. Ra-
kousko například tlačilo na Litvu, aby uza-
vřela jadernou elektrárnu Ignalina, což
byla také jedna z podmínek vstupu do EU.
Dá se říct, že to byla snaha zbavit se kon-
kurence na trhu s elektřinou. Ne. Lidé ale
pravděpodobně zkrátka věřili, že ta infra-
struktura je nebezpečná. Životní prostředí
je pro ně velké téma. V dnešní době kla-
dou environmentální otázky na první
místo třeba severské země. Příkladem
může být Dánsko. Investice do rozvoje ze-
lené energetiky jsou velké a ložiska zem-
ního plynu jsou přitom pro tuto zemi do-
stupná. Ale oni přesto investují do větr-
ných elektráren.

J. B.: Je otázka, jestli můžeme takto
zjednodušeně říct, že USA dávají před-
nost otázce geopolitiky před ochranou ži-
votního prostředí a evropské země to mají
naopak. Záleží samozřejmě na jednotli-
vých státech. Nedávno jsem při návštěvě
Německa zaslechl názor, že německá po-
litika se příliš řídí environmentálními cíli
a měla by se přitom více soustředit na
geopolitiku – jako Spojené státy. V EU ho-
voříme o 28 zemích a každá z nich má
vlastní národní strategii. A je zajímavé sle-
dovat, jak se jednotlivé přístupy různí.
Spojené státy neustále hledají rovnováhu
mezi ochranou životního prostředí a dal-
šími tématy. Ale protože USA jsou velká
a geopoliticky významná země, strate-
gické a ekonomické otázky se z té debaty
nikdy nevytrácejí. �
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Základní parametry návrhu SEK

Základní otázkou zůstává, o jak kvalitní
návrh SEK jde. Mám za to, že proti starším
návrhům státních energetických koncepcí
představuje nesporně pokrok zejména
větší vyvážeností (podstatně vyšší důraz
na úspory paliv a energie, podporu obno-
vitelných zdrojů energie, zásadní snižování
role uhlí v energetice ČR ad.). Návrh SEK
respektuje územní limity těžby, které
chrání zbývající osídlení před odtěžením.
Dobře také popisuje mnohé vážné nejis-
toty, s kterými tvůrci museli pracovat.
V tomto směru je nutné jej ocenit. Stejně
tak je nutné ocenit poměrně dlouhý časový
horizont cca 27 let, který se snaží řešit, byť
by mohl být ještě delší. Přesto je ke spoko-
jenosti daleko. Proč?

Návrhu koncepce chybí rozbor minulého
vývoje, jakož i řada podkladových materi-
álů, bez kterých by těžko vznikl. Údajně
budou zveřejněny později. Je předložen
v jedné variantě, což je oprávněným před-
mětem kritiky. Otázkou je, zda opravdu
byla předložena ta nejlepší varianta, jak se
tvrdí. 

Dokument počítá s poklesem primárních
energetických zdrojů (PEZ) v letech 2010-25
z 1847 PJ na 1842 PJ a s jejich následným
růstem v letech 2025-40 na 1910 PJ. Ná-
růst po roce 2025 má být způsoben před-
pokládaným rozšířením jaderné energe-
tiky při stávající metodice výpočtu spo-
třeby primárních zdrojů. To je sice pokrok
proti dřívějším návrhům SEK, které před-
pokládaly další citelný růst PEZ v ČR, ale
jde o pokrok nedostatečný. Sice se před-
pokládají nemalé úspory paliv a energie,
ale ČR má ještě větší možnosti k snižování
spotřeby primárních zdrojů. Už proto, že
rozsáhlý dovoz kapalných a plynných paliv
vážně zatěžuje bilanci zahraničního ob-
chodu ČR.

Strukturální změny ignorují ropný zlom
Návrh SEK předpokládá významné struk-
turální změny v primárních energetických
zdrojích, zejména pokles hnědého uhlí,
méně již snížení černého uhlí a ropy. Totiž,
efektivně těžitelná ložiska uhlí se vyčerpá-
vají, o předčasném zavírání některých dolů
nemluvě. Dostupnost uhlí a ropy se bude
výrazně snižovat. Růst má podíl zejména
jaderné energie, obnovitelné a druhotné
zdroje energie (často uváděny v jedné po-
ložce), částečně i zemní plyn. 

Takový scénář ignoruje ropný zlom
(místo růstu nastane pokles světové těžby
ropy pro vyčerpanost ložisek). Ropný zlom
lze čekat již v první půlce období. Odbor-

níci ho obvykle datují už do let 2010-20.
Klesající světová těžba ropy bude nutně
eskalovat její světové ceny, o možnosti dal-
ších válek o ní nemluvě. Velmi vysoké ceny
ropy budou stimulovat podstatné snížení
její role v energetice a v dopravě. Autoři
prý museli respektovat, že nedávno schvá-
lená státní dopravní politika ropný zlom
ignoruje též. Optimismus není oprávněný
ani u zemního plynu, zvláště po roce 2025.
Pravda, je tu jedna neznámá divoká karta
– tzv. břidlicový plyn. S jeho větším využí-
váním v Evropě návrh SEK nepočítá. 

Jisté je, že ke snižování těžby a spotřeby
fosilních paliv bude tlačit i sílící rozvrat kli-
matu, způsobovaný masivními antropo-
genními emisemi skleníkových plynů, ze-
jména oxidu uhličitého CO2 a metanu CH4. 

Diverzifikovaný mix primárních zdrojů
v návrhu SEK předpokládá v roce 2040
podíl jaderného paliva 28-33 %, podíl tu-
hých paliv 11-17 %, podíl plynných paliv
20-25 %, podíl kapalných paliv 14-17 %
a podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE)
17-22 %. 

V rámci OZE má zcela zásadně růst podíl
fotovoltaických a větrných elektráren, te-
pelných čerpadel a slunečních kolektorů.
Objemově největší ale má být růst primár-
ních energetických zdrojů z biomasy, což
je při výrazné potravinové nesoběstačnosti
ČR, značném hladu ve světě i rostoucích
problémech dřevozpracujícího průmyslu
s obstaráváním výchozí suroviny (dřeva)
na pováženou. Už dnes má část dřevozpra-
cujícího průmyslu ČR problémy se zajišťo-
váním dřeva za přijatelnou cenu. 

Spotřeba tepla klesne, 
elektřiny se zvýší
Hrubá konečná spotřeba energie se má
podle návrhu SEK v ČR snižovat jen do
roku 2015. Poté má opět růst, což je
špatné. Hlavní propad se předpokládá
u spotřeby hnědého uhlí, menší propad též
u spotřeby ropy a černého uhlí. Růst má
spotřeba ostatních paliv, elektřiny, zem-
ního plynu a tepla. 

Konečná spotřeba tepla se má absolutně
snížit. Celková spotřeba elektřiny má dál
růst, byť mírně. Na růstu výroby elektřiny
se má podílet zejména jaderná energie, ob-
novitelné zdroje, zemní plyn a ostatní pa-
liva při razantním poklesu výroby elektřiny
z hnědého a z černého uhlí. Růst podílu ne-
pravidelně pracujících OZE na výrobě elek-
třiny (větrné a fotovoltaické elektrárny) zna-
mená zásadní zvýšení nároků na regulaci
elektrizační soustavy v ČR. 

Hlavní část prudkého přírůstku výroby
elektřiny z OZE z 5 903,3 GWh na 18 607,5

GWh mají zajistit fotovoltaické elektrárny,
biomasa, větrné elektrárny a bioplyn.
Vodní elektrárny mají výrobu elektřiny
lehce snížit. 

Vývoj struktury konečné spotřeby elek-
třiny není uveden po odvětvích. Významně
má růst velkoodběr, dále elektromobilita
a akumulace, zejména elektroakumulace,
zásadně se má snížit ostatní spotřeba.
Stagnovat má vlastní spotřeba elektřiny na
výrobu elektřiny a ztráty v sítích. 

Výkonová bilance elektrizační soustavy
má být aktivní, s vysokým snížením aktiv-
ního salda k roku 2025. Poté se má aktivní
saldo opět zvyšovat. K roku 2040 má elek-
trizační soustava ČR přejít do mírného de-
ficitu. Bez výstavby nových jaderných
elektráren by ale deficit bilance elektřiny
nastal již k roku 2025. Pasivní bilance elek-
třiny představuje riziko. 

Dodávky centrálního tepla se mají snižo-
vat, především v důsledku realizace znač-
ných úspor při vytápění budov. V palivo-
vém krytí centrálního vytápění má zásadně
klesat podíl hnědého uhlí, stejně tak i podíl
černého uhlí, naopak růst má podíl obno-
vitelných zdrojů, zemního plynu a ostat-
ních paliv. 

Spotřeba energie v domácnostech má
klesat. Ten se má týkat hnědého uhlí, cen-
trálního zásobování teplem, zemního
plynu a elektřiny. Růst mají zejména OZE -
tepelná čerpadla, biomasa a sluneční ko-
lektory. Předpokládaný růst spotřeby elek-
třiny na vzduchotechniku a klimatizaci je
ale prohra. 

Spotřeba energie v dopravě má i nadále
růst. Pokles ropných paliv má nahradit
zemní plyn. Má růst také spotřeba elektřiny
a biopaliv v dopravě. 

Některé předpoklady 
jsou mimo realitu
Konečné ceny elektřiny a její struktury ve
stálých cenách se nemají výrazněji měnit
s výjimkou podpory OZE, která má výrazně
probíhat jen do roku 2025. Vývoj cen zá-
kladních energetických komodit je nere-
álný předpokladem jen nepatrného růstu
cen ropy, k němuž má dojít pouze v období
do roku 2020. Ropný zlom přinese devas-
tující vliv na ceny ropných produktů. Ne-
kritické převzetí analýz Evropské energe-
tické agentury zde není na místě. 

Z indikátorů bezpečné energetiky se má
pozitivně vyvíjet klesající závislost ČR na
fosilních palivech a růst podílu energie
z obnovitelných zdrojů, negativně růst do-
vozní závislosti, jež má plně připadat na
ropu a zemní plyn. Naturálně má růst jen
dovoz jaderného paliva, jenž je ale jako ná-

K návrhu Státní energetické koncepce ČR 
do roku 2040 pro SEA
Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v listopadu 2013 vzala vláda ČR na vědomí
a do procesu strategického hodnocení vlivů na životní prostředí předložila návrh Státní energetické
koncepce ČR do roku 2040 (dál návrh SEK). Ponechme stranou, že na materiálu je omylem uveden
listopad 2012.
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kladová položka nevýrazný. Jinde se před-
pokládá růst spotřeby zemního plynu, jež
plně závisí na dovozu. Předpokládaná
stagnace podílu dovozu fosilních paliv nej-
spíš narazí na problém jejich příliš vyso-
kých cen. Postavení nejen ČR, ale také EU
se ve světě propadá. 

Předpokládaný pokles energetické ná-
ročnosti tvorby hrubého domácího pro-
duktu sám o sobě má mizivou vypovídací
schopnost. Směrodatná je spotřeba paliv
a energie na obyvatele a rok. 

Emise hlavního skleníkového plynu
oxidu uhličitého CO2 se mají v roce 2040
proti roku 2010 snížit o 37 %, což je tempo
pomalé, zvláště při předpokládaném růstu
podílu jaderné energie a energie z obnovi-
telných zdrojů na palivoenergetické bilanci
ČR. Dále se mají výrazně snížit emise oxidu
siřičitého, méně již emise oxidů dusíku. 

Cíl prosazovat vysoké konkurenční pro-
středí na trhu s elektřinou ignoruje, že
v případě deficitu elektřiny v Evropě se
přebytková ČR může ocitnout bez elek-
třiny, neboť ji přeplatí odběratelé z jiných
států. Velké tržní deformace přitom jsou re-
alitou, externality a v jejich rámci zejména
klimatické externality a ničení krajiny po-
vrchovou těžbou uhlí v prvé řadě. 

Mobilizace využívání biomasy má být
sice v souladu se zajištěním potravinové
bezpečnosti a ochrany půdy a krajiny, ale
obě jsou již dnes vážně narušeny mimo
jiné politikou podpory využívání biopaliv. 

Cíl přizpůsobit distribuční soustavu po-
třebám rozvoje OZE do roku 2020 je sice
vysoce aktuální, ale není ani naznačeno,
jak má být zajištěn. Nástrojová oblast ná-
vrhu státní energetické koncepce je po-
měrně rozsáhlá, ale v intencích stávající
koncepce. Nepředpokládají se větší ino-
vace a tím ani řešení významných prob-
lémů. 

Základní problémy návrhu SEK
Z výše uvedeného základního hrubého po-
pisu návrhu SEK jsou zřejmé i některé jeho
vážné nedostatky.
•  I když návrh SEK předpokládá jen mírný

růst spotřeby primárních energetických
zdrojů (s ohledem na přepočet přírůstků
elektřiny z jádra snad stagnaci), je tento
pokrok nedostatečný. Ekonomika ČR má
na absolutní snižování spotřeby paliv
a energie, resp. primárních energetic-
kých zdrojů. Je škoda, že toto absolutní
snižování návrh SEK neprosazuje. Dlou-
hodobé trendy konečné spotřeby ener-
gie jsou jednoznačné: v letech 1992-2009
klesala konečná spotřeby energie v pěti
nedopravních sektorech ekonomiky ČR.
Všechny úspory ale pohlcoval růst spo-
třeby energie v dopravě, resp. v silniční
a v letecké dopravě, protože ostatní
obory dopravy spotřebu energie snižo-
valy. Uvedený trend pokračuje, 

•  I když návrh SEK předpokládá určitý po-
kles spotřeby ropy, resp. pohonných
hmot z ní vyrobených při jejich náhradě
biopalivy a elektřinou, nemá jít o zásadní
snížení. Přitom přehlížený ropný zlom
povede k eskalaci cen ropy a tím i rop-
ných výrobků. Je předvídám již do dese-

tiletí 2010-20. Chápu, že výchozí státní
dopravní politika nástup ropného zlomu
přehlíží a tím staví autory návrhu SEK do
obtížného dilematu. Akceptování chyb-
ného předpokladu ale zásadně snižuje
reálnost návrhu SEK. 

•  I když návrh SEK předpokládá využití
celé škály nástrojů zabezpečení cílů SEK,
v zásadě jde jen o stávající nástroje,
přestože jsou nedostatečné. Zásadním
problémem je i stávající energetická kon-
cepce či spíš nekoncepce EU, která vede
členské státy EU do těžké energetické
krize, jež urychlí jejich propad ve srov-
nání se světem. Efektivní energetické po-
litice ČR škodí následující směrnice EU: 

•  Směrnice o obchodu s povolenkami na
emise CO2. V státech, účastnících se to-
hoto obchodu, vytváří umělý finanční
derivát – povolenku na emisi 1 tuny
oxidu uhličitého (CO2) z velkých zdrojů,
zahrnutých do obchodu s emisními po-
volenkami. Mnohé slabiny tohoto ob-
chodování jsou zřejmé: zahrnuje jen
malý počet států, zejména EU a Japon-
sko, zahrnuje jen emise hlavního sklení-
kového plynu CO2 a to jen z velkých
zdrojů, takže rozhodující část emisí
CO2ekv. zůstává mimo tento obchod. Pro-
tože jde o finanční derivát, jeho cena
silně kolísá a destabilizuje rozvoj velkých
spotřebitelů fosilních paliv, elektráren,
tepláren, hutí... Řada let provozování to-
hoto obchodu ukázala, že nestimuluje
snižování emisí CO2, byť v ČR jeho vý-
nosy byly využity na velmi užitečný pro-
gram Zelená úsporám. Obchod s povo-
lenkami na emise CO2 by měl být urych-
leně nahrazen přiměřeným zdaněním
emisí skleníkových plynů GHG podle
CO2ekv. při zachování využití výnosu zpo-
platnění emisí GHG na opatření ke sní-
žení jejich emisí, na programy typu Ze-
lená úsporám v ČR, 

•  Směrnice o podpoře obnovitelných
zdrojů energie. Její základní problém je,
že podporuje využívání prakticky všech
druhů OZE, bez ohledu na energetickou,
ekonomickou a ekologickou efektivnost.
Není efektivní podporovat jakýkoliv zdroj
OZE, je třeba při podpoře OZE respekto-
vat kritéria ekonomické a energetické
efektivnosti a ekologické únosnosti. Zna-
mená to z podpory vyloučit velké zdroje
využívající OZE, podporu bionafty a dal-
ších biopaliv, na jejichž výrobu se spotře-
buje velké množství energie, vodních
elektráren, pro které je třeba postavit
nové příčné vodní dílo na vodním toku,
větrných elektráren v citlivých oblastech,
fotovoltaických elektráren na orné půdě
(přípustné a současně žádoucí jsou jen
na střechách budov) atp. Podpora biopa-
liv nemůže jít na úkor potravinové bez-
pečnosti ČR a dřevozpracujícího prů-
myslu, což se již v ČR děje. Podpora OZE
musí respektovat možnosti elektroro-
zvodné sítě. ČR zde nesmí být „papež-
štější než papež.“
Hrozbě kolapsu elektrizační soustavy ČR

vysokými výkony větrných elektráren na
německém pobřeží musí ČR aktivně čelit,

alespoň instalací zařízení pro zastavení
přenosu elektřiny z Německa, pokud by
hrozil vyvolat kolaps, resp. blackout v ČR,
tak jako Polsko. O tom ale v návrhu SEK
není nic. Pokud tak ČR činí, mělo by to být
v něm uvedeno. 

•  Směrnice o trhu s elektřinou. Trh s elek-
třinou, zvláště v kombinaci s vysokou
podporou výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů, podvazuje investice do roz-
voje výroby elektřiny mimo tyto zdroje.
Protože stávající velké elektrárny po-
stupně dožívají, v EU se prohlubuje defi-
cit elektřiny (mnohé země EU již v něm
více let jsou - jižní Evropa) a rozevírá se
hrozba zásadního nedostatku elektřiny,
zejména pro průmysl. Zatím je zachra-
ňuje levná elektřina z francouzských ja-
derných elektráren. Protože při nedo-
statku elektřiny bude eskalovat její cena
a nedostatkovou elektřinu získá ten, kdo
za ní nabídne nejvyšší cenu, může trh
s elektřinou přivést i v této komoditě ak-
tivní ČR do vážného nedostatku, když
v ní vyráběnou elektřinu přeplatí ekono-
micky silnější zahraniční odběratelé. 
Záměr vlády Velké Británie stavět nové

jaderné bloky s garantovanou cenou silové
elektřiny cca 110 eur/MWh vypadá divoce.
Je třeba ale vidět, že stávající elektrárny ve
střednědobém časovém horizontu fyzicky
dožijí (o velmi aktuální potřebě odejít od
energetiky na bázi spalování fosilních paliv
nemluvě) a britský průmysl se ocitne bez
dostatečných, spolehlivých zdrojů elek-
třiny. Prudké změny ceny silové elektřiny
na trhu s ní nedávají signály pro investory
o rostoucím budoucím deficitu elektřiny.
V nejbližších desetiletích půjde nutně o ko-
existenci tradiční velké energetiky (jaderné
elektrárny přitom budou i nadále pod-
statně menším zlem ve srovnání s elektrár-
nami spalujícími fosilní paliva) s nově se
rozvíjející energetikou z OZE při stupňo-
vání politiky úspor paliv a energie. Odsun
zbylého průmyslu do Číny a dalších rozvo-
jových zemí by znamenal pád EU včetně
ČR do bezvýznamnosti. 

•  Směrnice o liberalizaci železniční do-
pravy. Liberalizace železniční dopravy
tento urbanisticky a environmentálně
šetrný, energeticky úsporný a bezpečný
druh dopravy rozvrací. Jistě i proto, že
umožňuje vybírání rozinek a nepřímé
křížové financování soukromých želez-
ničních dopravců ze zisků z jiných čin-
ností, což národní dopravci mimo do-
plňkovou činnost dělat nemohou. Růst
počtu vlaků při stejném či nižším ob-
jemu přepravy znamená nižší využití vy-
sokých investic do železniční sítě a snad-
nější vyčerpávání její ne vždy dosta-
tečné kapacity. 
Liberalizace nákladní železniční dopravy

funguje již řadu let, ale k růstu přepravních
výkonů po železnici nevedla. Noví želez-
niční dopravci se orientují vesměs na zí-
skávání lukrativních zakázek stávajících ná-
rodních železničních dopravců. Totéž se
děje v osobní železniční dopravě, kde se li-
beralizace teprve zavádí a významné státy
EU si vymohly výjimku z jejího uplatňo-
vání. 
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Protože rozvoj železniční dopravy je pro
efektivní růst ČR i EU klíčový, je nutné
opustit chybný model liberalizace želez-
niční dopravy a vrátit se k systému, kdy
téměř všechnu železniční dopravu budou
zabezpečovat národní železniční dopravci. 

Pro státy EU s liberalizovanou železniční
dopravou včetně ČR je zhoubný i připravo-
vaný „4. železniční balíček,“ neboť je činí
bezbrannými proti železničním dopravcům
členských zemí EU, které dosud neliberali-
zovaly svou železniční dopravu a od libe-
ralizace si vyjednaly výjimku (SRN, Fran-
cie). 

•  Velmi nebezpečná je i připravovaná
směrnice EU o ukládání emisí CO2 pod
zem. Jde o velmi drahý, energeticky ná-
ročný a neefektivní záměr a zjevné ohro-
žení bezpečnosti obyvatel nad případ-
nými podzemními úložišti. V případě
úniku takto uloženého velkého množství
CO2 budou všichni na povrchu ohroženi
na životě, podobně jako v jeskyni zamo-
řené CO2. Pokud EU ustoupila od záměru
takovou směrnici přijmout, mělo by to
být v návrhu SEK uvedeno, což není. 

•  Velmi riziková může být připravovaná
novelizace směrnice o zpřísnění BREF
(požadavků na nové technologie) pro
uhelné a další elektrárny na fosilní pa-
liva. Při malém přínosu pro životní pro-
středí může vyvolat buď vysoké inves-
tice, nebo předčasné zavírání těchto

elektráren a prohlubování energetické
krize nejen v ČR. Minimální slušností je
nechat doběhnout všechna stávající in-
tegrovaná povolení. I v tomto případě
ale platí, že nelze ignorovat faktor mo-
žných velmi vysokých nákladů na poža-
dovaná environmentální opatření. 

•  Silně problematická může být i připravo-
vaná směrnice o trvalém ukládání vyho-
řelého jaderného paliva pod zem, pokud
do ní prosadí protijaderné státy prakticky
nesplnitelné (likvidační) podmínky.
O tomto problémy v návrhu SEK není
nic. 
Mám za to, že by návrh SEK výše uve-

dené směrnice EU měl označit jako riziko
pro energetiku ČR a nastínit cesty, jak jim
čelit. Mobilizace diplomacie je prvním po-
žadavkem účinné obrany před ignorant-
stvím bruselských byrokratů. 

•  Návrhu SEK chybí potřeba zásadně zvý-
šit úhrady za těžbu nerostných surovin.
Úhrady za povrchovou těžbu uhlí by
měly být ve výši alespoň 10 % hodnoty
vytěženého uhlí. Přenechávání rozsáhlé
důlní renty těžařům je v rozporu s veřej-
nými zájmy. Například ve sporu
o územní limity těžby se uvádí, že stát od
privatizované Mostecké uhelné získal na
úhradách jen asi 400 mil. Kč., zatímco
firma vyvedla z regionu zisk, z velké části
důlní rentu, za asi 18 mld. Kč. Ve středo-
věku si panovník obvykle přivlastňoval

10 % hodnoty vytěžených surovin, kla-
sicky 10 % vyrobených zlatých a stříbr-
ných mincí. Současně by mělo být uzá-
koněno, že i část výnosu z úhrad, kterou
inkasuje stát, se vrací do regionu pří-
slušné těžby. Povrchová těžba uhlí zá-
sadně devastuje lokality těžby a podva-
zuje jejich budoucí rozvoj – sesedání
i dobře rekultivovaných půd trvá desítky
let. 

•  Návrh SEK by měl jako určitá nebezpečí
označit minulou privatizaci některých
částí velké energetiky. Případ dolu Pa-
skov, kterému hrozí v roce 2014 před-
časné uzavření, je varující. Problémem
ale může být i nedostatečná péče o pri-
vatizované distribuční sítě v rámci vy-
tloukání zisků jejich soukromými majiteli
a další. 

•  Návrh SEK má některé nepřesné či ne-
jasné formulace. Měl by jednoznačně
říci, že formulace: 

•  „respektování těžebních prostorů“ ne-
znamená „prolomení územních limitů
těžby,“ 

•  rozvoj spalování odpadů s využitím takto
získané energie nepůjde na úkor jejich
materiálového zužitkování a komposto-
vání. �

Jan Zeman
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V polovině listopadu skončila první
etapa rekonstrukce doslouživšího ve-
dení vysokého napětí mezi rozvodnami

Třebovice a Poruba. Stavbu, jejímž investo-
rem byla společnost ČEZ Distribuce, zajišťo-
vala téměř ze dvou třetin firma GA Energo
technik. Celková délka rekonstruovaného
úseku byla 6,2 km. „V celé trase bylo demon-
továno všech 24 stožárů včetně odstranění
původních základů. Následovalo zaměření
nových stožárových konstrukcí, vybudování
nových základů a montáž stožárů typu ‚sou-
dek‘. Poté se konstrukce ošetřily dvou -
vrstvým nátěrem. Na základy nových stožárů
bylo spotřebováno 1189 m3 betonu a celková
váha konstrukcí včetně stožárových patek do-
sáhla 165 tun. Finální fází rekonstrukce byla
instalace nových tyčových keramických izolá-
torů LG 75/22/1270, přes které se táhly vodiče
typu 434-AL1/56-ST1A. Na závěr bylo na
vrchol stožárů umístěno nové kombinované
zemní lano,“ popisuje práce na vedení Zde-
něk Židek, generální ředitel GA Energo.  

Židek zároveň uvádí, že i když se jednalo
o poměrně krátký úsek vedení, samotná re-
alizace byla velmi náročná. „Značná část
letos rekonstruovaného úseku vede okrajem
Ostravy, tedy hustě zastavěnou oblastí,
a přetíná i podstatné dopravní tepny k Os-
travě. Zástavba jednak poměrně ztěžuje ma-
nipulaci těžkou technikou, navíc je třeba po-
radit si s řadou ‚překážek‘, jako je například
budova supermarketu, odkaliště, křižovatka
s tratí a další. Stavbu je proto také třeba lo-
gisticky připravit s ohledem na co nejmenší

omezení dopravy a celkového provozu v lo-
kalitě. 

Podařilo se nám vše naplánovat tak, aby do-
prava na hlavním dálničním přivaděči z da-
ného směru byla pouze omezena, ne přeru-
šena, a jen na 6 dnů,“ doplňuje Z. Židek.  Le-
tošní práce se týkaly vedení v úseku od roz-

vodny Třebovice po rozvodnu Poruba a probí-
haly od poloviny července do poloviny listo-
padu. V příštím roce bude rekonstrukce pokra-
čovat na části Poruba – Studénka.  Se začát-
kem se počítá během března. Do zahájení
druhé etapy bude vedení včetně rekonstruova-
ného úseku zapojeno do plného provozu. �

GA Energo technik dokončila v prů-
běhu léta výstavbu venkovní roz-
vodny 110/30 kV sloužící k vyvedení

elektrického výkonu z větrných farem
v okolí obce Andau v rakouském Burgen-
landsku. Specifický projekt, jehož realizace
trvala více než rok, je součástí plánu na do-
cílení plného energetického pokrytí regi-
onu z obnovitelných zdrojů. 

Společnost nezajišťovala stavbu jen
montážně, ale také projekčně. „V rámci re-
alizace proběhla kompletní výstavba cel-
kem 7 venkovních polí 110 kV včetně 3 sta-
novišť pro instalaci transformátorů 110/30
kV o jmenovitém výkonu 80 MVA a rovněž
stanoviště pro kompenzační tlumivky. Za-
pouzdřená rozvodna 30 kV byla umístěna
do nově realizované budovy. Celkem bylo

instalováno 34 polí VN rozváděčů,“ popi-
suje zařízení generální ředitel GA Energo
technik Zdeněk Židek a dodává, že z dů-
vodu nutnosti úspory místa byly využity
pro venkovní instalaci na hladině 110 kV
pantografové odpojovače. Samotnou tech-
nologii zapouzdřené rozvodny 33 kV, pro
kterou byl použit typ NX-plus 34 polí,
dodal generální dodavatel stavby firma Si-
emens.     

Součástí realizace byla také pokládka
a připojení VN kabelů uvnitř areálu roz-
vodny a rovněž všech napájecích, signali-
začních a ovládacích kabelů NN. Před
spuštěním do trvalého provozu prošla roz-
vodna úspěšně řadou závěrečných zkou-
šek. 

Provozovatelem větrných farem v regionu
je největší rakouský producent elektrické
energie z OZE. V regionu Burgenlandsko se
mu úspěšně daří realizovat plán na energe-
tickou soběstačnost této oblasti, jejíž spo-
třeba má být plně pokryta právě z obnovitel-
ných zdrojů. Výstavba rozvodny u Andau
však nebyla jedinou stavbou dodávanou
společností GA Energo technik v rámci to-
hoto plánu. Společnost úspěšně realizovala
v Burgenlandsku také výstavbu nové ven-
kovní rozvodny 110/30 kV u obce Zurndorf
a rozšíření stávající rozvodny u obce Parn-
dorf o stejné napěťové hladině. �

Rozvodna pro rakouské větrné farmy

Rekonstrukce VVN Třebovice nepřerušila dopravu…
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Ivo Hlaváč, ředitel public affairs společ-
nosti ČEZ, se zabýval evropskou regu-
lací, která v posledních pěti letech

vzrostla a není úplně konzistentní. „Je
třeba zjednodušit nástroje tak, aby na
sobě nekanibalizovaly, jako tomu je napří-
klad u systému obchodování s emisními
povolenkami a dotacemi na obnovitelné
zdroje energie, které jsou v praxi nesluči-
telné,“ uvedl. Uvedl dále, že k liberalizo-
vanému trhu se dokážeme vrátit, ale ne-
půjde to rychle ani snadno. Uvedl i mo-
žnou alternativu, kterou je systém regu-
lačních nástrojů, která by více či méně na-
hradila fungování trhu. Uvedl, že v sou-
časné době nelze investovat do nízkouhlí-
kových zdrojů bez legislativního rámce
a bez státní podpory. V této souvislosti
připomenul vyjádření deseti velkých ener-
getických společností, jež chtějí přesvěd-
čit evropské lídry o potřebě změn v evrop-
ské energetické politice. Ty zahrnují konec
přímé finanční podpory pro obnovitelné
zdroje energie, zavedení kapacitních me-
chanismů na podporu záložních zdrojů
a také oživení evropského systému emis-
ního obchodování. 

O možnostech investic do budoucích
zdrojů energie hovořil také Pavel Ge-
bauer, ředitel Sekce energetiky z Minister-
stva průmyslu a obchodu. Tématem di-
skusního příspěvku Tomáše Víška, part-
nera poradenské firmy McKinsey, byly
nové výzvy k omezování emisí za horizon-
tem roku 2020. Exministr průmyslu a ob-
chodu Martin Kuba zdůraznil, že pojmy
konkurence a regulace si samy sobě od-
porují, přičemž EU se dnes ubírá cestou
regulací. 

„Odtržení energetiky od ekonomiky
a její odklon na spíše ideovou a politickou
úroveň přichází ve špatné době, kdy EU
jako celek ztrácí konkurenceschopnost,
nadto když prosazujeme ekonomicky ne-
výhodné kroky,“ řekl Martin Kuba. Jako
příklad takového kroku zmínil podporu fo-
tovoltaických elektráren v ČR. Budouc-
nost obnovitelných zdrojů vidí v investi-
cích do výzkumu a hledání smysluplných
zdrojů a ne v dotování neefektivní techno-
logie. 

Velmi ostře se proti současné evropské
energetické politice vymezil politolog
a ekonom Petr Robejšek: „Politická efek-
tivita EU sice nestačí na provádění evrop-
ské energetické politiky, ale je zřetelně

dost vysoká na to, aby členské země při-
vedla do ještě větších problémů, než již
mají.“ Členské státy EU s výjimkou Ně-
mecka si podle něj v současné době ne-
mohou dovolit jít svou vlastní energetic-
kou cestou, ale musí se o to alespoň po-
kusit. Z jeho vystoupení jsme zazname-
nali:

Jestliže chci tuto otázku, jíž se zabývá
tato konference, seriózně zodpovědět, tak
musím nejprve udělat několik poznámek
ohledně širšího rámce, v němž se energe-
tická politika odehrává. 

1. Světovou konjunkturu mohou po-
pohánět především rozvíjející se ekono-
miky tzv. skupiny BRICS. Tyto země však
používají energii neefektivně a snižují
tak světovou nabídku. Nejsilnější s nej-
agresivnější z těchto aktérů, Čína se
navíc snaží různými způsoby získat kon-
trolu nad zdroji energie v globálním mě-
řítku. 

2. Energie je dnes více než kdy jiny po-
litická komodita a tím i součást boje

o moc a globální dominanci. Nejnovějším
příkladem proto je ruská instrumentali-
zace energie, která hrála před pár dny
rozhodující roli při ukrajinském odmítnutí
asociační smlouvy s EU. 

3. Pro většinu evropských států je za
těchto okolností energetická politika sou-
částí a pro země jako je Česká republika
nejdůležitějším prvkem bezpečnostní po-
litiky. 

Významná je skutečnost, že se soupe-
ření o energetickou bezpečnost odehrává
na pozadí dvou zásadních problémů sou-
časnosti: Jak generovat hospodářský růst
a jak rozdělovat blahobyt v globálním
a národním měřítku.

Zejména západní společnosti, ke kte-
rým patří i Česká republika, se musí roz-
hodnout, jaké mají potřeby a jsou-li
schopny je uspokojovat i v budoucnosti.
Osobně jsem toho názoru, že model kon-
zumní společnosti s trvalým růstem bla-
hobytu pro všechny není udržitelný a že
se to ukáže v historicky krátké době. 

Pojmy konkurence a regulace si samy sobě odporují…
Odpověď na otázku, jakým směrem se dále bude ubírat evropská energetika, dnes asi nedokáže dát
nikdo. Směrnice a rozhodnutí, která přicházejí z Bruselu, často přinášejí protichůdné efekty, odborné
řešení problémů se mění za politikum a členské státy se tak dostávají do pozice, kdy musí hledat
cestu k vlastní národní energetické koncepci. Jak lze dosáhnout jednotného fungujícího
energetického trhu v Evropě a jak může obstát česká energetika v současných nestabilních
a netržních podmínkách - to byly hlavní otázky, na které hledali odpověď odborníci na konferenci
pořádané Institutem pro veřejnou diskusi ze série Energetická bezpečnost ČR. Podle většiny z nich je
současné množství často si protiřečících regulatorních opatření v přímém rozporu
s konkurenceschopností celé EU. 
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Řešení otázky jak generovat hospodář-
ský růst a jak rozdělovat blahobyt v glo-
bálním i v národním měřítku je představi-
telné pouze tak, že se buď uskromní země
skupiny BRICS a omezí očekávání jejich
obyvatelstva, nebo se uskromní západní
země. Obojí je krátkodobě jen obtížně
představitelné a spojené s nebezpečím
sociálních konfliktů. Nejrealističtější alter-
nativa je maximálně efektivní využití
všech dostupných technologii k výrobě
energie a urychlený vývoj nových. 

Tento proces a s ním spojené výzvy
jsou zvládnutelné pouze na úrovni
opravdu akceschopných polit-ekonomic-
kých jednotek a to jsou z mého hlediska
národní státy.   

A tak se dostávám k zodpovězení první
části otázky, která mi byla položena:
„Mohou si jednotlivé evropské národní
energetiky dovolit jít svou vlastní ces-
tou?“ Odpověď na tuto otázku je spojená
s úvahou o tom, jak efektivně operuje ev-
ropská nadnárodní politická struktura,
tedy Evropská unie.

Rámec pro multinacionální energetic-
kou politiku, který by měla tvořit EU, ne-
funguje. Naopak. Tato nadnárodní orga-
nizace je strukturálně neschopná konzis-
tentní strategicky zaměřené politiky, neje-
nom v energetické oblasti. Poslední do-
klad této skutečnosti je ztroskotání plyno-
vodu Nabucco na jedné straně a nezod-
povědná politika ve jménu tzv. globálního
oteplování na straně druhé. 

Politická efektivita EU sice nestačí na
provádění evropské energetické politiky,
ale je zřetelně dost vysoká na to, aby
členské země přivedla do ještě větších
problémů, než již mají. EU velmi dobře
zvládá regulační předpisy o vysavačích
a žárovkách, ale zcela selhává, pokud jde
o aktivování teoreticky existující konti-
nentální moci Evropy pro efektivní ener-
getickou politiku. Jestli namítnete, že ji
v tom brání egoismus států, tak odpovím
takto: Jestliže tato nadnárodní organi-
zace není schopna fungovat tak, aby zor-
ganizovala jak hospodářský potenciál
spolku, tak i různé národní zájmy jeho
členů aby v konečném důsledku byly
členské země v lepší situaci než když by
operovaly na vlastní pěst, tak neplní svůj
smysl.  

Před několika týdny kritizovaly evrop-
ské energetické koncerny stoupající cenu
energie jak pro podniky i pro domácnosti.
Zdůvodnily to rostoucími daněmi a nedo-
statečnými investicemi, které podkopává
nemožnost dlouhodobě plánovat. Produ-
centi energie varovali před hrozícími vý-
padky v zásobování a požadovali zásadní
změnu subvencování obnovitelných
zdrojů.  

Energetické koncerny nastínily „worst
case scénáře“ samozřejmě také proto, že
sledují své vlastní komerční zájmy. Ale
přesto se přikláním k názoru, že jejich va-
rování je oprávněné. 

Mohou si tedy evropské národní ener-
getiky dovolit jít svou vlastní cestou?  Ně-
které si to dovolit mohou. Německo do-
konce zvolilo velice riskantní vlastní
cestu. Většina evropských národních eko-
nomik si však vlastní cestu dovolit ne-

může, ale je přesto nucena se o ní ales-
poň pokusit, protože v Evropě neexistuje
věrohodná nadnárodní energetická stra-
tegie. 

Nakolik jsme autonomní? Být auto-
nomní znamená možnost říci „ne“, řekl
kdysi Charles de Gaulle. Takto viděno
není úplně autonomní nikdo na světě, ale
všichni se o to pokouší. Spojené státy
právě ukazují, jak operuje země, která se
o energetickou autonomii může a chce
snažit. Naše situace je v tomto ohledu
jiná, ale z následujících důvodů nikoliv
beznadějná.

1. Selhání celoevropské energetické
politiky a strategický význam energie jako
komodity povedou k tomu, že se některé
evropské země budou pokoušet zabezpe-
čit své zásobování energií i za cenu poru-
šování evropských smluv a spolkové dis-
ciplíny.

2. Zmatečnost celoevropské energe-
tické politiky otevírá možnosti k relativně
samostatnému postupu členských zemí. 

Česká republika má poměrně dobré
předpoklady pro to, aby udělala z nouze
cnost a prováděla pro sebe co možná nej-
efektivnější energetickou politiku „vedle“
Evropské unie. Usnadňuje to jednak silná
pozice a vysoká akceptace jaderné ener-
gie ve společnosti, dosud poměrně ro-
zumné chování vlád České republiky a ak-
ceschopnost malého státu oproti nepo-
hyblivému nadnárodnímu golemovi.

Rozhodující však je, aby české politické
a ekonomické elity pochopily, že mají
přes všechny rozdílnosti společnou po-
vinnost a zodpovědnost. Totiž sloužit ná-
rodním zájmům České republiky. V žádné
jiné otázce týkající se naší budoucnosti to
není tak důležité jako při zajišťování ener-
getické bezpečnosti. �
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Tazatel v jednoduchém dotazníku
pouze odpovídá na své potřeby a sku-
tečnosti. Výstupem je porovnání mož -

ných zdrojů tepla z hlediska jejich ročních
nákladů. Výpočet bere v úvahu náklady na
vytápění, přípravu teplé vody, ostatní elek-
trickou spotřebu, paušální platby, investice
a údržbu. U nízkoenergetického rodinného
domu s tepelnou ztrátou 7 kW, o rozloze
obytné plochy 150 m2, obývaného čtyřmi
dospělými osobami, se jako nejúspornější
jeví topit hnědým uhlím v automatickém
kotli na uhlí. Roční náklady takového pro-
vozu, kde je nutno vyřešit místo skládky,
uložení a jistý nekomfort obsluhy, jsou Kč
43 873. Oproti tomu zcela čistý a ekologický
provoz stejné domácnosti, vybavené elek-
trickými přímotopy (konvekční panely),
činí Kč 49 856. Vzniklých 12 procent úspor
již nahlodává mýty o elektřině, jako o drahé
energii. Zejména proto, že za elektřinou
jsou všechny možnosti plynového topení
a tepelná čerpadla. „Důležitou roli při roz-
hodování o elektrickém vytápění hrají nejen
nízké pořizovací náklady, ale i výhodná
sazba za elektřinu i pro všechnu ostatní spo-
třebu.

Dlouhodobým trendem je totiž nejen
snižování potřeby tepla na vytápění, ale
zároveň nárůst spotřeby elektřiny zvyšo-
váním počtu dalších, byť úsporných spo-
třebičů v domácnostech,“ upozornila
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka
portálu TZB-INFO.CZ na nutnost velmi
pečlivě zadávat i číst výsledky porovnání.

Zde je třeba navíc uvést, že ve výpočetní
pomůcce TZB-INFO.CZ není zatím zahrnuta
novinka, kterou jsou rozměrově malá vyso-
koteplotní sálavá topidla. Právě ta byla sou-
částí dlouhodobého porovnávacího experi-
mentu Technické univerzity v Liberci. Téměř
tříměsíční měření prokázala, že vysokote-
plotní sálavé topidlo vytváří příjemnější
a stálou pocitovou teplotu, než přímotop,
a že náklady na vytápění přímotopem jsou
o téměř jednu třetinu vyšší než vysokote-
plotním sálavým topidlem. Vzhledem
k tomu, že obě topidla mají přibližně stejné
pořizovací a instalační náklady se zanedba-
telnou cenou údržby, lze očekávat, že do-
mácnosti, vybavené vysokoteplotními sála-
vými topidly budou mít jedny z nejnižších
ročních nákladů na energii.

Projektem Porovnání účinnosti vytápění
elektrickým přímotopným tělesem a sála-
vým topidlem se zabývala Katedra materi-
álu Strojní fakulty Technické univerzity v Li-
berci. Experiment probíhal nepřetržitě ne-
celé tři zimní měsíce, od 12. prosince 2012
do 6. března 2013. Měření probíhalo v iden-
tické místnosti, vytápěný prostor byl 58,9
m3. Požadovanou vnitřní teplotu 18 °C
v nich řídil termostat umístěný ve výšce
80 cm nad zemí.

Použitými zařízeními bylo přímotopné tě-
leso 1750 W, výrobce AEG a sálavé topidlo
1300 W Sorrento Ceramic, výrobce Tansun.

Porovnávány byly teploty u podlahy, u ter-
mostatu a u stropu. To je důležité pro zjiš-
tění stálosti pocitové teploty, kterou člověk
vnímá jako zimu či teplo. Zatímco teplý
vzduch z přímotopu byl u stropu přibližně
o 5 stupňů teplejší, u sálavého topidla to
bylo méně než o jeden stupeň. Zde se jed-
noznačně prokázala efektivita vytápění vy-
sokoteplotním sálavým topidlem. Jím byl
prostor vnímání pocitové teploty vytopen
a udržován na stejné úrovni, bez kolísání
teplot a bez zbytečného ohřívání vrstev
vzduchu pod stropem.

Hlavním účelem experimentu bylo po-
rovnání spotřeby energie na vytápění: Mě-
řeními a výpočty bylo zjištěno, že přímotop
spotřeboval o 32 % více energie oproti vy-
sokoteplotnímu sálavému topidlu. Z uvede-
ného zkoumání vyplývá, že vysokoteplotní
sálavé topidlo vytváří stálou a pocitově pří-
jemnější teplotu, než přímotop, a že náklady
na vytápění přímotopem jsou o téměř

jednu třetinu vyšší, než vysokoteplotním sá-
lavým topidlem.

Důležitou roli při rozhodování o elektric-
kém vytápění hrají nejen nízké pořizovací
náklady, ale i výhodná sazba za elektřinu
i pro všechnu ostatní spotřebu. Dlouhodo-
bým trendem je totiž nejen snižování po-
třeby tepla na vytápění, ale zároveň nárůst
spotřeby elektřiny zvyšováním počtu byť
úsporných spotřebičů v domácnostech.

Vysokoteplotní sálavá topidla nejsou ale
v České republice úplnou novinkou. Velmi
dobré zkušenosti jsou s jejich instalacemi
v průmyslu, skladech a podobných zaříze-
ních, kde se osvědčují jako jediná rozumná
možnost ekonomického vytápění velkého
prostoru. Princip jejich tepelného účinku je
založen na dopadu infračerveného záření
na materiály a osoby, které jej pohlcují
a vnímají, stejně jako tepelné záření ze
slunce. Teprve po ohřátí hmoty a od ní se
ohřívá okolní vzduch. Efektem toho je mož-

nost zónového (bodového) vytápění, kdy je
ohřívána nejprve plocha, na kterou se
„svítí“. Bez obav z vyvětrání tepla je pak
možné například otevírat vrata a podobně.

„Vysokoteplotní sálavá topidla nejen, že
jsou mnohdy jedinou alternativou k vytá-
pění, kde je to jinými zdroji naprosto neeko-
nomické, ale ony jsou v porovnání se všemi
známými topidly investičně a provozně nej-
levnější,“ představuje výhody topidel
Ing. Ivo Borovec, jednatel společnosti Able
Electric, která sálavá topidla dováží. „Navíc
jejich teplo je pro člověka pocitově nejpří-
jemnější, protože neohřívá vzduch, ale
stěny, materiály a lidi. Máme tak pocit, že
nám je teplo a všechno kolem příjemně
hřeje,“ doplnil Ivo Borovec.

Význam těchto topidel je i v domácnosti,
kdy se nejprve ohřívají a vysušují zdi a te-
prve od nich se ohřívá okolní vzduch. Vyso-
koteplotní sálavá topidla jsou proto vhodná
do koupelen a všech prostor, kde je nebez-

pečí vzniku plísní z vlhka. Jedinou, ale asi
největší překážkou jejich rozšíření v domác-
nostech je významný podíl světelného zá-
ření.

Tento designový nedostatek odstraňují
nyní středněteplotní sálavá topidla. Jejich
sálavý účinek je nižší o cca 5 procent, avšak
jejich zpracování, vzhled a přizpůsobivost
do interiéru tento rozdíl zcela vymažou.
Středněteplotní a vysokoteplotní sálavá to-
pidla se významně podílí na rozšíření mož-
ností a prostorů pro bydlení. Umožňují
téměř celoročně obývat terasy, altány,
zimní zahrady a jiné prostory, u nichž to
bylo před vyvinutím výše teplotních sála-
vých topidel, vzhledem k nemožnosti vyto-
pení, myslitelné. �

Zdroj: Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc:
Porovnání účinnosti vytápění elektric-

kým přímotopným tělesem a sálavým tě-
lesem, Technická univerzita Liberec 2013.

Elektřina zbavena mýtu drahé energie 
Otázku, čím topit a vyrábět teplou vodu, umí v téměř všech možných variantách topných médií odpovědět
výpočetní pomůcka Porovnání nákladů na vytápění, kterou sestavili odborníci portálu TZB-INFO.CZ.
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Původní text z roku 2010

Blížící se topná sezóna nepochybně opět při-
nese diskuze o lokálním znečisťování ovzduší
malými zdroji určenými ke spalování uhlí
a dřeva. Zatímco velké energetické zdroje
jsou pod kontrolou kontinuálním monitorin-
gem a významné dlouhodobé zlepšení jejich
provozu je natolik evidentní, že se už o nich
v těchto souvislostech ani příliš nemluví, kon-
trola provozu domácích kamen a malých
kotlů na vytápění je prakticky nemožná.

A nejedná se přitom o zanedbatelné počty.
Podle statistických údajů se na vytápění bytů
v České republice podstatnou částí podílí dál-
kové vytápění (39 %), zemní plyn (36 %), elek-
třina (6 %), uhlí (15 %) a dřevo (4 %). To před-
stavuje zhruba 570 tisíc domácností vytápě-
ných uhlím a 150 tisíc domácností vytápě-
ných dřevem. Z toho pocházející a do topné
sezóny soustředěná produkce škodlivin do-
káže být často - zejména v blízkém okolí - ve-
lice nepříjemná. Zatímco u velkých spalova-
cích zařízení obvykle nebývá obtížné zajistit
dostatečně dokonalé vyhoření paliva, u kilo-
wattových výkonů to ani zdaleka tak snadné
není.

Ve spalinách se objevují vysoké koncent-
race produktů nedokonalého spalování, ze-
jména oxidu uhelnatého a polyaromatických
uhlovodíků a také nejjemnějších tuhých čás-
tic. Roční bilance emisí ukazují, že podíl ma-
lých zdrojů na celkovém znečistění ovzduší
těmito látkami je překvapivě výrazný. Zpraco-
vané studie dokládají až dvoutřetinový podíl
malých zdrojů v případě polyaromatických
uhlovodíků a zhruba třetinový v případě tu-
hých částic. Emisní bilance většiny evrop-
ských států ukazují, že více než polovina do
ovzduší vypuštěných dioxinů a furanů po-
chází z malých zdrojů. Jako obvykle se to
všechno svádí na palivo a jako obvykle tomu
tak není.

Spalování pevných paliv bude vždy ná-
ročný proces. Vytvořit vhodné podmínky vy-
žaduje vedle znalostí také vhodnou technolo-
gii a provozní kázeň. Zatímco ve velkých oh-
ništích průmyslových kotlů lze poměrně
snadno zajistit stabilní spalovací proces s do-
statečně vysokou spalovací teplotou a říze-
nou dodávkou spalovacího vzduchu, v ohniš-
tích domácích kotlů a kamen to tak snadné
není. U většiny používaných kotlů je to
vlastně nemožné. Malý objem ohniště navíc
zkracuje dobu hoření a běžný způsob občas-
ného přikládání už ze samotného principu
vede k nestabilitě, která je příčinou produkce
zmíněných škodlivin.

Současná technika se s tímto problémem
dokáže vypořádat a na trhu existuje velká na-
bídka moderních automatických kotlů pro
spalování uhlí, dřevní štěpky, či pelet. Jejích

zkušební testy potvrzují vynikající parametry,
především vysokou účinnost a téměř řádově
nižší produkci problematických škodlivin.
Jenže s rostoucí kvalitou roste také cena,
která představuje až pětinásobek ceny dnes
běžně používaných kotlů, a navíc v nich nelze
spalovat cokoliv, nýbrž pouze definované pa-
livo, které je samozřejmě také dražší. A zase
jde o peníze. Čistší ovzduší prostě není za-
darmo.

Jenže co s tím dělat, když se jedná o více
než sedm set tisíc domácností? Nebylo by
užitečnější dát přednost řešení tohoto závaž -
ného problému před mohutnou podporou
nic podstatného nepřinášející výroby elek-
třiny ze slunce a větru? Dnes všichni povinně
přispíváme na byznys jednotlivců, nepřispí-
vali bychom ochotněji na čistší ovzduší?

Dodatek, 26. listopadu 2013
Snížit míru znečisťování ovzduší škodlivinami
z lokálních zdrojů vytápění, spalujících tuhá
paliva, je obtížný úkol, který nemá jednodu-
ché řešení, neboť v něm hrají roli otázky tech-
nické, ekonomické i sociální. Ta nejsnazší část
úkolu, nalézt vyhovující technické řešení, je
víceméně zvládnuta a čeká na širší uplatnění,
které je místně povzbuzováno státními dota-
cemi na výměnu zastaralých zařízení za mo-
derní s podstatně lepšími technickými, uživa-
telskými i environmentálními parametry. Tr-
valou otázkou ovšem zůstává, a nejen
v tomto případě, zda je takové posilování
státní moci v oblasti, kde to není zapotřebí,
žádoucí cestou. A bude rozhodně zajímavé,
zda se ve vyhodnocení akce „kotlíkovné“ ob-

jektivně prokáže zlepšení kvality ovzduší ve
vybraných lokalitách.

Cesty ke snížení emisí škodlivin z lokálních
zdrojů vytápění jsou známé: spalovat kvalitní
palivo v odpovídajícím moderním spalova-
cím zařízení, dbát na dodržování správného
provozního režimu a snižovat energetickou
náročnost budov na vytápění. Realizovat vět-
šinu těchto opatření je finančně poměrně ná-
ročné a kvalita ovzduší ve skutečnosti nepatří
k absolutním ekonomickým prioritám obyva-
telstva. Jde tedy v prvé řadě o posilování in-
dividuální občanské zodpovědnosti a vše zá-
visí na ekonomické síle obyvatelstva. Je
proto zřejmé, že to bude dlouhá cesta. �

Problémy nejmenší energetiky
Produkce škodlivých emisí z malých zdrojů je problém, který v minulosti nikoho moc netížil. Teprve po
opakovaných smogových situacích a i díky výsledkům práce Výzkumného energetického centra při
VŠB Ostrava se tento problém dostal do povědomí veřejnosti. Autor, prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.,
který stál u zrodu tohoto pracoviště, se v časovém rozpětí 3 roků zamýšlí nad účinností dosud
provedených opatření.

Dalších 60 milionů korun na výměnu starého kotle
Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj se na celkové částce 60 mi-
lionů korun budou podílet stejným dílem. Žadatelé mohou získat maximální dotaci
60 tisíc korun na výměnu starého kotle za nový ekologický.

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský schválil čtvrtou výzvu pro před-
kládání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny
kotlů. V programu byly doposud vyhlášeny společné výzvy v Moravskoslezském,
Středočeském a Ústeckém kraji. Všechny výzvy byly z důvodu vysokého zájmu oby-
vatel zcela vyčerpány.

"Kotlíkové dotace jsou výrazným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší. Výměnou
kotle lidé ušetří ročně na vytápění 8 - 10 tisíc korun. Navíc program přináší také nová
pracovní místa ve firmách, které se právě výrobou a prodejem ekologických kotlů
zabývají," říká ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Čtvrtá výzva v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů bude vy-
hlášena na počátku ledna 2014. Podmínky podpory se neliší od dříve vyhlášených
výzev. Žadatelé si tak budou moci za likvidaci starého kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním pořídit účinný kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním, zplyňo-
vací kotel nebo kotel na plynná paliva. Výše podpory se liší v závislosti na typu no-
vého zařízení a pohybuje se v rozsahu od 15 tisíc korun za atmosferický plynový kotel
až do 60 tisíc korun za kotel na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva dosa-
hující 4. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-05.
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Od roku 2001 do letošního září jste byl
v čele jedné z nejdůležitějších lobbistic-
kých organizací v EU, Asociace evrop-
ských výrobců automobilů. Co považu-
jete za největší úspěch, kterého jste
v této pozici dosáhl? 

Považuji za úspěch, že se mně podařilo
udržet asociaci pohromadě. Prolínají se
v ní tak rozdílné zájmy, že je to až neuvě-
řitelné. Němci vyrábějí velká auta, Fran-
couzi a Italové menší, do toho v Evropě
působí i Američané… Musíme najít spo-
lečnou vizi a jeden postoj na všechny
problémy, které se objeví na stole. Třeba
k otázce emisí CO2 má zásadně jiný pří-
stup Mercedes než Peugeot. Pro mě bylo
důležité sjednotit automobilový průmysl
a udržet asociaci pohromadě. Dovedl
jsem jí k tomu, že mezi velkými brusel-
skými asociacemi je považovaná za nej-
renomovanější a nejefektivnější. Myslím
si, že jsme tam nikdy nic neprohráli.
A ještě jedna věc, za své působení v Bru-
selu, v organizaci, kterou nazýváte lob-
bistickou, jsem nikomu nedal ani flašku.

Tím jste mi vzal jednu z mých pozdějších
otázek. Zeptám se tedy rovnou. Jaký je
rozdíl mezi vnímáním lobbingu v Česku
a v Bruselu? V ČR má toto slovo nega-
tivní nádech.

V Bruselu to je něco jiného. Nechci
říkat, že je vnímán pozitivně. Je to ale le-
gitimní hájení zájmů určité skupiny,
v mém případě automobilového prů-
myslu. Nikdo se tam na mě nedívá skrz
prsty. Mám v mobilu čísla na komisaře,
generální ředitele, členy parlamentu.
Nikdy toho nebudu zneužívat a nikdo se
na to nedívá, že se je snažím nějakým
způsobem podplatit. 

Pokud chcete mít úspěch, tak musíte
mít argumenty. Jen v takovém případě
s vámi budou mluvit. Uvědomují si, že ti,
co jim říkáte lobbisti, mají odborné zna-
losti, které mohou dát těm, kdo dělají zá-
kony. Pro mě to byla vždycky obou -
směrná ulice a nikdy jsem nepovažoval
slovo lobbista za pejorativní, i když v ČR
to tak zatím je. Objevilo se totiž podplá-
cení, které je spojováno s lidmi, kteří si ří-
kají lobbisti. Je to otázka času a politické
kultury, než se to tady také změní.

Mohla by tomu pomoci vhodná legisla-
tiva? Například v Bruselu existují kodexy,
pravidla transparentnosti, atd.

Pomohla by transparence a průhled-
nost. Přispělo by to k vytřídění lidí, kteří
chodí s obálkami a dalšími úplatky, od le-
gitimního hájení zájmů. Nejen v EU, ale
i v USA existují registrace a pravidla
transparence. Byli jsme první asociace,
která se v Bruselu zaregistrovala.

Nemám s tím problém. Ať vědí, s kým
mluví. 

Jak vidíte budoucnost automobilovému
průmyslu v Evropě? 

Nemůžeme si nic nalhávat, v součas-
nosti prochází krizí. V Evropě nevydělává.
Ziskový je mimo Evropu; v Číně, Indii,
Brazílii nebo ve Spojených státech. Ani
takové automobilky jako Mercedes nebo
BMW, kdyby měly jenom Evropu, nebu-
dou vydělávat. Už osmý rok jdou prodeje
v Evropě dolů, celkem asi o tři a půl mili-
onů. Podle mého názoru se zase začnou
prodeje zvedat. Druhá polovina roku
2013 bude lepší a v roce 2014 by mělo
dojít k růstu. Souvisí to s krizí, nevychází
to ze stavu automobilového průmyslu.
Lidé v krizi nejsou ochotní vydávat fi-
nance za nové auto, protože je to druhý
nejvyšší výdaj po investici do bydlení.
Druhá věc je silnější konkurence, která
přichází speciálně z Koreje, ale i z dalších
zemí. S tím souvisí problém nadměrných
kapacit, které v Česku ani na Slovensku
v principu neexistují, ale v Evropě jich je
asi 30 procent. Jsou fabriky, které běží

třeba jen na třetinu výrobní kapacity.
I když v Česku už Kolín taky běží jen asi
na 75 procent (automobilka TPCA – spo-
lečný podnik společností Toyota Motor
Corporation  a PSA Peugeot Citroën,
pozn. red.).

Automobilový průmysl ale musí v Ev-
ropě zůstat, má budoucnost. Jinak s ním
odejde i věda a výzkum, vývoj a další.
Když nemáte výrobu, tak s výrobou
odejde i vývoj. A auta se tady budou pro-
dávat, i když se budou vyrábět jinde.
A určitě má budoucnost v ČR i na Slo-
vensku. O to se nebojím. Pokud nebu-
deme tomuto průmyslu podtrhávat ko-
berec pod nohama a uvalovat na něj ne-
smyslné požadavky. Třeba ohledně limitů
emisí CO2, které nejsou nikde ve světě
a které průmysl stojí strašné peníze a sni-
žují jeho globální konkurenceschopnost. 

Jakou roli hraje EU a její stanovování re-
gulatorního prostředí? Nepodtrhává
právě ona firmám koberec pod nohama?

Samozřejmě, protože tam bohužel
mají Zelení daleko více vlivu, než by měli
mít. Všichni se jich bojí.

Hodač: Tvrdé evropské regulace sráží průmysl
Jak může Česká republika maximalizovat svůj vliv v Bruselu? Podle dlouholetého generálního
tajemníka Evropské asociace výrobců automobilů Ivana Hodače by měla udržovat trvalá spojenectví,
především se zeměmi Visegrádu, s nimiž máme mnoho společných zájmů. Hodač je zakladatelem
a členem správní rady Aspen Institute Prague, na jehož konferenci rozhovor vznikl. 
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Ivan Hodač (ilustrační foto) zdroj: Aspen Institute Prague
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Zelení ale tolik europoslanců zase ne-
mají.  Proč mají tedy takový vliv?

Zelení vliv v Evropském parlamentu
mají. Navíc také Sociální demokraté si
myslí, že musí průmysl někam tlačit.
A přidávají se k nim i někteří lidé z pravi-
cových stran. Někdy mi nad tím zůstává
rozum stát. Nevidím důvod, proč Evrop-
ský parlament tlačí průmysl ke stále tvrd-
ším standardům, které jsou o mnoho
výše, než kde zůstává zbytek světa. Mu-
síme jít pořád někomu příkladem? Sráží
tím evropskou konkurenceschopnost.
Téměř nemůžeme prodávat mimo Ev-
ropu malé a střední vozy, protože nikdo
o ně nemá zájem. To není jenom otázka
emisí, jedná se i o hluk nebo bezpečnost. 

Dneska vyrábíme v Evropě nejbezpeč-
nější a nejekologičtější auta na světě.
Proč ještě tlačí ten průmysl dál? Legisla-
tivní rámec v EU je tvrdý již nyní. 

Nezapomeňte, že v Japonsku, USA
nebo v Koreji bojují podniky s vlastní vlá-
dou a parlamentem, které si chtějí auto-
mobilový průmysl ochránit. V Evropě to
je úplně jiné. Některé z 28 zemí nemají
vůbec automobilový průmysl. EU je
proto rozdělená. Na podporu od Finů,
Dánů, Holanďanů, ale i Belgičanů
a Švédů, kteří mají automobilový prů-
mysl, můžeme zapomenout.

Objevilo se mnoho nových trendů. Které
myslíte, že se prosadí, a jak bude vypa-
dat automobilový sektor v roce 2030?

Automobilový sektor se změní. Bude
více aut na alternativní pohon – elektřinu
nebo také plyn. V budoucnosti budou
menší auta, ale klasické vozy také zůstanou.
Odhadujeme, že v roce 2020 bude nanejvýš
pět procent elektrických vozů. V roce 2030
více. Je to jeden z mála alternativních po-
honů, které známe a jsme ochotni nějakým
způsobem kontrolovat. Je to ale pořád
strašně drahé, a problémem je i malý do-
jezd. Elektrické auto na jedno nabití ujede
asi 150 km. A kde ho potom budete nabíjet?
Jestliže nebydlíte v soukromém domě, tak
ho nenabijete. Chybí infrastruktura, kterou
musí vytvořit stát nebo soukromé společ-
nosti, automobilový sektor to dělat nebude.
Naše role je vytvářet technologie, které
zlepšujeme a snižujeme jejich ceny.  Bu-
deme také prodávat více mobilitu než auta.
Dám vám příklad. Ve městě vám bude stačit
elektromobil, čímž se sníží emise. Ale na do-
volenou, budete potřebovat jiné auto, které
si půjčíte. Třeba si koupíte elektrické auto
a jako bonus dostanete na čtyři týdny půj-
čení normálního auta, s nímž pojedete na
hory. S elektromobilem se tam nedostanete
-  nabíjení trvá příliš dlouho.

Co si myslíte na názory některých médií,
že se Česku nedaří prosadit svůj vliv
a hlas v EU?

Ta média to přehánějí. Hledají senzace,
že se děje zase něco špatného, ten ošk-
livý Brusel opět něco dělá, něco se nám
nepodařilo.  Tím nechci vůbec říci, že je
to v Bruselu ideální, to není pravda.

Přesto vždycky existuje možnost věci
zlepšit. Financial Times vás označily za

jednoho z 30 nejvlivnějších lidí v Bruselu.
Co byste doporučil ČR, aby měla větší
vliv v EU?

Je důležité mít k Evropě pozitivní
vztah, který přesto může být kritický. Ta-
kový mají třeba Dánové nebo Švédové.
Měli bychom také být aktivnější a hledat
si spojence. Nejen pokud se nám to hodí,
když máme nějaký návrh nebo legisla-
tivu, co nás ovlivňuje. Je to nutné, ale zá-
roveň bychom si měli spojence budovat
systematicky a vytvářet si dobré vztahy.
Jinak z nás budou mít ostatní pocit, že
kdykoliv přijdeme, tak od nich něco
chceme.

Měli bychom spolupracovat více na
úrovni Visegrádské čtyřky (Polsko, Ma-
ďarsko, Slovensko, ČR – pozn. redakce).
Zástupci těchto čtyř zemí se scházejí na
úrovni vlád, ministerstev nebo velvys-
lanců u EU. Ale nescházejí se europos-
lanci. Neviděl jsem, že by se europos-
lanci Visegrádu nebo V4 plus 2 (ještě
s Rumunskem a Bulharskem) sešli a vy-
tvořili si společný postoj.  Snažil jsem se,
aby se scházeli každé dva měsíce, ale
zatím se to nepovedlo.

Není problémem Visegrádu, že každý
z jeho členů se nachází v jiné konstelaci
ve vztahu k EU? Máme opravdu spo-
lečné zájmy? Nebylo by lepší najít jiné
spojence?

Spojuje nás mnoho záležitostí. Máme
podobné zájmy v automobilovém prů-
myslu, financích na vědu a výzkum, čás-
tečně v energetice. Se Slováky si rozu-
míme a spolupracujeme. Je pravda, že
Maďarsko je v obtížné situaci a trochu se
bojíme Poláků, protože jsou čtyřikrát
větší. Měli bychom si ale vydefinovat,
jaké jsou naše společné zájmy. Potom
můžeme v těchto oblastech spolupraco-
vat. Neměli bychom pořád říkat, že nás
něco dělí. Přirozenými spojenci jsou pro
nás ale také skandinávské země. V Ev-
ropě nejsou jediní možní partneři Anglie
a Německo.

Znamená to, že by bylo dobré Visegrád
institucionalizovat?

Vůbec ne. Instituce nepotřebujeme.
Lidi nedonutíte institucemi, aby si defi-
novali společné zájmy. Jde o to, že když
přijde například v Evropském parla-
mentu na stůl nějaká záležitost, tak
máme daleko větší sílu, když spojíme
hlasy poslanců těchto čtyř zemí, než
když sami Češi nebo Slováci běhají
a hledají, kdo s nimi bude spolupraco-
vat.

Vezměte si příklad automobilového
průmyslu. Slovensko s ním stojí a padá.
Česká republika, Maďarsko a Polsko
s ním nestojí a nepadají, ale je pro ně ve-
lice důležitý. Podobně je na tom Rumun-
sko. Tyto země mají společný zájem
automobilový průmysl hájit.

Slováci dokázali investorům připravit
podmínky
Nemůže být naopak pro tyto země příliš
riskantní zaměřit se tak silně na jednu
kartu? V současnosti prochází automo-

bilový sektor těžkým obdobím, a pokud
se situace ještě zhorší…

Je to sice pravda, ale ono je lepší mít
jednu kartu, která je dobrá, než nemít
žádnou. Pro Českou republiku to je dů-
ležitý průmysl, asi nejdůležitější. Ale že
bychom stáli a padali s automobilovým
průmyslem, to bych si říct nedovolil.
Stejné je to pro Polsko a Maďarsko. Na
Slovensku je to jiné. Vyrábějí milion
aut, a když se evropská výroba propa-
dala, tak šli nahoru. Mezi rokem 2011
a 2012 jejich produkce stoupla o 300
tisíc aut.

Čím to je způsobené?
Jdou tam investice, protože jim dělají

dobré podmínky, umí je nalákat. Každý
jde tam, kde dostane výhodné podmínky,
kde je kvalifikovaná pracovní síla, infra-
struktura, atd. Když Peugeot postavil
automobilku v Trnavě a potom Kia v Ži-
lině, tak Slováci postavili dálnice, aby
zlepšili propojení země.

Hrálo při rozhodování automobilek roli
euro, nebo šli na Slovensko především
kvůli těm lepším podmínkám pro inves-
tice?

Velké firmy tam šly, když ještě Sloven-
sko nemělo euro. Při příchodu společ-
ností Volkswagen, Kia a Peugeot platili
ještě Slováci korunami. Nějakou roli
mohlo euro hrát, až v době, kdy tam in-
vestoval Volkswagen podruhé. Ale ne-
byla rozhodující. Nicméně, ať si o euru
myslíte, co chcete, představuje stabilitu.
Nevím, co se stane s českou korunou,
zda půjde dolů nebo nahoru, pro podni-
katele to je nestabilita.

EU není jen přechodná
Ale euro bude stabilní jen do té doby,
dokud ho bude držet Německo. Bylo již
období, kdy jsme téměř denně mohli
číst, že hrozí pád eurozóny.

Jsou to zprávy, kterými se média snaží
o senzace. Na nedávné konferenci Aspen
Institutu v Itálii mi američtí ekonomové
říkali, že Řecko a Portugalsko už dávno
měly eurozónu opustit. To ale není poli-
ticky dosti dobře možné, i když technicky
by to šlo.

Když se rozpadne eurozóna, bojím se,
že se rozpadne i Evropa. Když odejde
jedna země z eurozóny, můžou se přidat
další a EU se začne rozpadávat. Najed-
nou se dostanete do situace, kdy budete
mít tvrdé jádro, řekněme kolem Ně-
mecka, původních šest zemí, možná pár
dalších. 

To by byl začátek konce Evropy. Netvr-
dím, že Evropa jde naprosto správným
směrem. Netvrdím, že se mi líbí, co se
děje v Bruselu, jaká tam je byrokracie
atd. Ale rozhodně dneska tady EU je
a nějakým způsobem do ní patříme. Ne-
myslím si, že je pouze přechodná. Zají-
mavé je, že i v průběhu krize byly země,
které vstupovaly do eurozóny. Teď
vstoupí ještě Lotyšsko. Polsko časem
také, Rumunsko a Bulharsko až na to jed-
nou budou mít, zatím nesplňují pod-
mínky. �
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Společnost Ježek software je ryze če-
ským výrobcem ekonomických sy-
stémů. V oblasti IT jsme však zvyklí vní-
mat více velké společnosti se zahranič-
ním kapitálem. Vy ale dnes zaujímáte
ve svém oboru zhruba třetinu trhu. Jak
bylo těžké se prosadit?

Firmu jsem zakládal před 18 lety
s jasně definovaným produktem, tedy
účetním programem STEREO, který fun-
guje v prostředí MS DOS a je určený živ-
nostníkům až středním firmám. Už ně-
kolik let předtím jsem se v oblasti pohy-
boval a byl jsem u vzniku programu
Účto. Znal jsem tedy trh a měl jsem dob-
rou představu o nárocích a požadavcích
zákazníků. A samozřejmě všem firmám
v oboru nahrávala doba, protože ve-
škeré IT technologie zažívaly obrovský
rozvoj. O několik let později jsme na zá-
kladě zkušeností ze STEREA přivedli na
trh náš druhý produkt, ekonomický sy-
stém DUEL vhodný i pro velké podniky
a firmy, který funguje v prostředí ope-
račního systému MS Windows.  

A jaká je situace na trhu dnes?
Především oblast ekonomických sy-

stémů a ERP (Enterprise Resource Plan-
nig) nebo obecně informačních sy-
stémů (IS) je dnes už do značné míry
nasycena. Ať už se firma rozhodne pro
jedno z těchto dvou řešení, vybírá ho
s výhledem na řadu let, protože pře-
chod na jiný systém může být pro ni
velkou zátěží, ať už finanční, časovou
nebo personální. 

Zmínil jste termíny ekonomický systém
a ERP nebo informační systém. Dá se
přesně definovat hranice mezi oběma
produkty? 

Historicky vymezovala hranici funkč-
nost. Zatímco ekonomický systém byl
chápán jako, řekněme, evidenční ná-
stroj pro vedení účetnictví, informační
systémy v sobě obsahovaly nástroje
pro hodnocení, plánování a například
řízení výroby. Vývoj a nároky uživatelů,
které jsou poslední roky kladeny na vy-
užívání ekonomických systémů, tuto
hranici už prakticky smazaly. Kvalitní
ekonomické systémy dnes disponují
stejnými funkcemi a jsou již běžně vy-
užívány jako manažerské nástroje.
Navíc nenutí uživatele, aby opustili
svůj zavedený branžový software, který
jim doposud kvalitně řídil výrobu, jako
je tomu v případě přechodu na IS. Na-
opak ekonomický systém lze bez prob-
lémů na branžový systém napojit,
takže z hlediska výstupů fungují oba
jako celek. Jediným podstatným rozdí-
lem tak zůstává cena. Pořízení ekono-
mického systému totiž vyjde i s propo-
jením na branžový software na několik

desítek tisíc, u IS hovoříme o stovkách
tisíc.

Co určuje takový cenový rozdíl?                                 
Informační systém je kompletní balík

obsahující jak řešení hospodaření firmy,
tak CRM (systém řízení vztahu se záka-
zníky) i systém řízení výroby. Další faktor,
který se promítá do nákladů s pořízením
IS, je jeho zavedení do firmy po systé-
mové a personální stránce. To se totiž ne-
obejde bez výrazné asistence dodavatele.
A stejně je tomu i se zásahy nebo změ-
nami v systému. V neposlední řadě je
třeba také přičíst pořizovací náklady

branžového systému, který je pro pod-
niky často tvořen individuálně na základě
jejich specifických požadavků, a který
firma po zavedení IS přestane používat.
Kvalitní ekonomický systém je zjednodu-
šeně řečeno propracované, ale velmi
funkční „krabicové“ řešení, které lze na-
instalovat pouze s drobnou asistencí do-
davatele. Na základě požadavku klienta je
pak jen ve spolupráci dodavatelem bran-
žového řešení vytvořeno komunikační
rozhraní mezi oběma systémy. Podnik
tak nadále řídí svou výrobu, jak je zvyklý.

A není právě ta komplexnost IS jeho vý-
hodou?

Pominu-li cenu, kterou za ni uživatel
platí, je to argument, který může mít při
rozhodování o koupi vliv. V reálu to ale
vidím spíš jak komplikaci. Především
‚velký systém‘ je méně pružný, pokud
jde o změny v něm. Například legisla-
tivní aktualizace daňové oblasti, které
jsou poměrně četné a často schvalo-
vané na poslední chvíli, se v IS promí-
tají obvykle až měsíce poté, co jsou
v platnosti. Kvalitní ekonomický systém
je schopen zareagovat do několika dnů
až jednoho měsíce. Od zahraničního IS
jen těžko můžeme očekávat, že by se
přizpůsobil našim pracovním tokům,
případně zvyklostem. Obvykle je na-
opak třeba přizpůsobit chod firmy po-
třebám IS. 

Setkáváte se s tím, že by podniky nebo
firmy opouštěly informační systém
a šly raději cestou menších softwaro-
vých řešení pro jednotlivé oblasti svého
fungování?

Investice do zavedení IS je tak velká
a pro firmu tak zásadní, že ani neočeká-
vám, že by k něčemu takovému pravi-
delně docházelo. Jsou ale případy, kdy
zavedení nákladného IS přivedlo firmu
až k likvidaci.  Častěji se ale setkávám
s tím, že podniky, které by dříve svou
velikostí jednoznačně uvažovaly o ná-
kupu informačního systému, kupují náš
ekonomický systém DUEL, který si ne-
chávají napojit na své branžové řešení.  

Jsme dnes na začátku nového roku. Co
připravujete v roce 2014?

Hned z kraje roku vydáváme upgrady
obou našich programů pro rok 2014,
které vedle legislativní aktualizace obsa-
hují také řadu uživatelských zlepšení
a nových funkcí. Rozšířili jsme také na-
bídku služeb a následného servisu pro
zákazníky, ať už se jedná o podporu při
napojování nejrůznějších branžových
řešení, či stále častější využívání vzdá-
lené správy pro servisní zásahy na
dálku, bez nutnosti výjezdu našeho
technika. �

Hranice mezi informačním a ekonomickým systémem 
je dnes z pohledu podniku už prakticky neznatelná, 
říká v rozhovoru pro CzechIndustry ředitel společnosti Ježek software Tomáš Ježek

Společnost Ježek software s.r.o., je
předním českým výrobcem účetních
programů. Její produkty STEREO
a DUEL jsou na špičkové úrovni a ak-
tivně je využívá více než deset tisíc zá-
kazníků po celé republice. Při vývoji
programů společnost pružně reaguje
na legislativní změny, ale i na posun IT
technologií, takže jsou plně kompati-
bilní a aktuální.  Společnost Ježek soft-
ware vznikla v roce 1996, v současnosti
má necelé dvě desítky zaměstnanců
a její roční obrat činí přes 25 milionů
korun.
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Jaké jsou aktuální problémy při řízení
kritické infrastruktury?

Společnosti provozující kritickou infra-
strukturu, jako jsou přenosové a distri-
buční soustavy v energetice, ropovody
a plynovody, výrobci elektřiny a tepla či
železnice a další přepravci, čelí v poslední
době podobným výzvám – stárnoucí pra-
covní síle, nepředvídatelným regulativním
zásahům nebo narůstajícím požadavkům
na bezpečnost. Když k tomu přidáme sa-
motnou stárnoucí infrastrukturu, výsled-
kem jsou narůstající provozní rizika a ná-
klady. Řešení by mohly napomoci prudce
se rozvíjející technologie senzorů a komu-
nikací, ovšem pouze za předpokladu, že se
firma dokáže se záplavou takto získaných
dat efektivně vyrovnat.

Infrastruktura samotná, její podpůrné
IT systémy i vnější prostředí neustále ge-
nerují obrovská kvanta nepropojených
dat, která nelze zpracovat, pochopit a vy-
užít pomocí tradičních prostředků. Při-
tom efektivní použití všech informací by
mohlo významně napomoci splnit ve-
škeré požadavky na bezpečnost, dodržo-
vat předpisy, omezit provozní rizika a za-
chovat spolehlivé služby za rozumných
nákladů. Nedostatečná odezva na poru-
chy nebo krize přináší společnostem fi-
nanční ztráty, reklamace od zákazníků
a je zdrojem nechtěné negativní publi-
city.

Jaké je řešení těchto problémů? Jednou
z odpovědí jsou situační geoprostorové
systémy (SGS), které představující inova-
tivní přístup k řízení kritické infrastruktury.
Tyto systémy poskytují ucelený pohled na
všechny typy dat v kontextu spravované
infrastruktury (Big Data) a zároveň umož-
ňují okamžitě reagovat na vzniklé situace,
jako jsou různé anomálie či poruchy. Ří-
zení kritické infrastruktury tak obohacují
o nový rozměr – porozumění situaci v její
úplnosti. 

Hlavní vlastnosti situačních
geoprostorových systémů
Situační geoprostorové systémy si kladou
za cíl změnit způsob, jakým organizace
s kritickou infrastrukturou využívají data

k okamžitému rozhodování. Využívají
k tomu propojení informací z mnoha (i
zdánlivě nesouvisejících) oblastí, jako jsou
například:
•  provozní informace – z provozních sy-

stémů, SCADA, WAMS, měření apod.,
•  informace o prostředí – například mete-

orologická data či data o dopravě,
•  informace o zařízení – z geografických

informačních systémů (GIS) a ERP sy-
stémů pro správu majetku,

•  informace o vztazích – ze sociálních sítí.

Všechna tato data, získávaná z různých
zdrojových systémů, jsou integrována, ag-
regována, korelována a udržována po-
mocí in-memory technologií, aniž by do-
cházelo k jejich duplikaci a vytváření dal-
šího datového úložiště. Nad daty je ná-
sledně vytvořena vizualizační vrstva, která
umožňuje jejich zobrazování nad 3D inte-
raktivními mapami a satelitními snímky.
Vše je doplněno vizuálními upozorněními,
alarmy či sledováním provozních ukaza-
telů a KPI (Key Performance Indicator) ve
formě konfigurovatelných dashboardů.
Data je možné organizovat do vrstev, které
mohou být zobrazovány i individuálně
a jež poskytují detailní pohledy ve formě
tabulek, grafů, zobrazují se geograficky
nebo schematicky a umožňují analyzovat
vývoj ve vztahu k časové ose.

Situační systémy tak umožňují ve
snadno přístupné formě odpovědět kdy-

Situační geoprostorové systémy
Pohled na Big Data s okamžitou reakcí – nový rozměr v řízení kritické infrastruktury
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koli a komukoli v organizaci (manage-
ment, business, provoz, podpora či ana-
lýza) na základní otázky nutné pro kvalifi-
kované rozhodování:
•  Kde máme problém? (Vizualizace)
•  Kdy k němu došlo nebo dojde? Proč se

to stalo nebo může stát? Jak tomu
předejít? (Analýza)

•  Jak problém vyřešíme? (Akce)

Jako nejlepší příklad dostupného situ-
ačního geoprostorového systému uvá-
díme řešení americké společnosti Space-
-Time Insight, celosvětového lídra v této
oblasti, oceněného i společností Gartner.

Typické použití situačního
geoprostorového systému
Situační geoprostorové systémy nabízí
velmi širokou škálu použití, zde uvádíme
jen některé příklady:
•  Vizualizace sítě pomůže v řízení přeno-

sové a distribuční soustavy díky tomu,
že uživatel či operátor uvidí na svém po-
čítači rozvodny včetně konkrétních zaří-
zení, vedení až do úrovně jednotlivých
sloupů, umístění fotovoltaických i kon-
venčních elektráren, lokalizaci místa po-
ruchy, meteorologická data (historické
údaje, aktuální teplota i předpovědi,
osvit, směr a síla větru, místa úderů ble-
sků, riziko námrazy) a provozní infor-
mace (konfigurace a stavy, napětí,
proudy, fázové úhly apod.).

•  Sledování a simulace záplav, bouřek
nebo požárů v korelaci s majetkem v do-
tčené oblasti a počty zasažených záka-
zníků je nepostradatelné pro krizové ří-
zení.

•  Zobrazení plánovaných odstávek, lokali-
zace neplánovaných odstávek a vý-
padků a jejich dopadů jsou důležitými
podklady pro řešení odstávek a havárií.

•  Úseky prediktivní údržby ocení sledo-
vání stavu majetku podle jeho použí-
vání, prioritizace a historie jeho údržby.

•  Včasné varování je zajištěno díky inte-
graci a vizualizaci dat ze SCADA
a WAMS systémů.

•  Sledování výpadků způsobených vege-
tací – systém umí počítat dokonce
i s rychlostí růstu rostlin.

•  Uplatnění se najde i v plánování a sledo-
vání servisních vozidel a posádek a při
dalších službách v terénu.

•  Užitečná je pomoc při analýzách ma-
jetku (rozmístění zařízení daného vý-
robce po lokalitách, výpočet a vizuali-
zace ukazatelů MTBF/MTTF/CAIDI/SAIFI,
sledování záruk).

•  Systém se dá využít i pro výběr a pláno-
vání lokalit pro výstavbu, a to díky vizu-
alizaci například podle dopravní dostup-
nosti, rychlosti větru a osvitu, podle
možností připojení nebo třeba podle
rozmístění zákazníků.

•  Systém můžeme použít pro predikci
i sledování aktuální výroby z fotovolta-
ických a větrných elektráren.

•  Velmi užitečné je jejich využití pro
správu chytré měřicí infrastruktury
(smart grids, dálkové odečty měřidel,
sledování neodečtených měřidel, krá-
deže apod.).

•  V oblasti bezpečnosti se nabízí vizuali-
zace pohybu osob a narušení objektů,
vstupy z kamerových systémů a správa
dalších doplňujících informací, jsou jako
detaily o lokalitě, příjezdových cestách,

vlastnictví, mapách objektů nebo kontak-
tech.

•  V logistice můžeme sledovat rozmístění
zásob nebo náhradních dílů v různých
lokalitách a plánovat jejich přepravu.

V neposlední řadě uveďme i jeden pří-
klad mimo oblast kritické infrastruktury, na-
příklad pojišťovnictví. V rámci likvidací po-
jistných událostí se jedná například o vizu-
alizaci počtu hlášených událostí v dané lo-
kalitě ve zvoleném časovém období s pro-
klikem na konkrétní událost, zobrazení sou-
visejících meteorologických dat, jako jsou
výskyty bouřek, místa úderů blesků, déšť či
události hlášené policií nebo hasiči.

Co říci závěrem?
Situační geoprostorové systémy umožňují
zpracovávat obrovské množství informací
a transformovat je do intuitivních vizuálních
obrazovek, které jsou předpokladem pro
správné a rychlé rozhodování. Tato řešení
přináší chytřejší, bezpečnější a spolehlivější
provoz kritické infrastruktury. Řešení Space-
-Time Insight, na kterém jsem v článku uka-
zoval konkrétní příklady, poskytuje vizuali-
zaci a analýzu dat napříč prostorem
a časem a tím snižuje rizika, zvyšuje spoko-
jenost zákazníků a snižuje náklady. Přida-
nou hodnotu situačního zpravodajství v po-
době řešení Space-Time Insight a kvalitu
této platformy dokazují úspěšné implemen-
tace v celém světě. V České republice toto
řešení implementuje softwarová společ-
nost Unicorn Systems. �

Petr Svoboda, Senior Consultant, 
Unicorn Systems a.s.
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Flexibilní továrna

Veletrh se uskuteční pod heslem „Integrated
Industry – NEXT STEPS“. Světový průmys-
lový veletrh se tím hlásí k tématu budouc-
nosti branže a ukazuje příští kroky směřující
k inteligentní továrně, která sama organizuje
svůj provoz.  

„Pro zachování konkurenceschopnosti
musí průmyslové podniky vyrábět a vy-
užívat efektivně zdroje, rychle reagovat na
změny trhu a současně uspokojovat stou-
pající požadavky na individualizaci pro-
duktů,“ říká Dr. Jochen Köckler, člen před-
stavenstva veletržní správy Deutsche
Messe AG. „Odpovědí na tyto výzvy je: In-
tegrated Industry – tj. výrobní procesy
probíhající maximálně flexibilně. K jejich
realizaci bylo v minulých letech vyvinuto
mnoho technologií. 

V příštím kroku musí být tyto technolo-
gie synchronizovány, vzájemně sladěny
a zaintegrovány do průmyslové výroby
propojené sítí počítačových systémů.
A to je tématem HANNOVER MESSE: Jak
průmysl krok za krokem přejde od vize
‚smart factory‘ k reálné počítači řízené to-
várně v rámci průmyslu 4.0.“ 

Potřeba informovanosti, diskusí a koordi-
nace je zde značná. Velkou výzvou je aktu-
álně například standardizace.  Pokud mají
být konstrukční díly, stroje a továrny propo-
jeny sítí počítačových systémů, je nutná
kompatibilita softwaru. „Dosud hovoří
každý IT systém v jakémkoli podniku svým
vlastním jazykem. Současně s dalším pro-
pojováním počítačových systémů do sítí se
však musí průmysl domluvit na „společném
světovém jazyce výroby“, říká J. Köckler.
„Na veletrhu budou ukázány nové přístupy
k řešení. Tento průmyslový veletrh je pro to
ideální platformou,“ dodává.  

Cílem integrovaného průmyslu jsou va-
riabilní výrobní technologie, které mohou
být pružně přestavovány podle globálních
změn trhu a individuálních požadavků zá-
kazníků. Přitom jsou všechny komponenty
– od obrobku přes stroje až po dopravní
systémy – spolu propojeny sítí, kterou
mezi sebou mohou samostatně komuniko-
vat.  Obrobek není podáván ze stanice ke
stanici na pevné výrobní lince, nýbrž sa-
mostatně aktivuje modulární výrobní pro-
cesy a iniciuje potřebný zpracovatelský
krok.  To umožní velmi flexibilní a sou-
časně efektivní průmyslovou výrobu až do
velikosti dávky 1.  

Flexibilita a efektivita – to jsou významné
faktory úspěchu, které do budoucna umožní
obstát v mezinárodní konkurenci.  Proto je
nyní třeba učinit další a především správné

kroky, aby se inteligentní flexibilní továrna
mohla stát skutečností.  

Kooperace člověka s robotem
Výroba průmyslových robotů před sebou
má vzhledem k nepolevující industrializaci
rozvojových zemí a obrovskému potenciálu
průmyslových oblastí jako je elektronika
a potravinářství pozitivní budoucnost.
Svazy branže proto odhadují, že odbyt ro-
botů v probíhajícím roce globálně vzroste
asi o 2 %, a to na 162 000 prodaných kusů.
V letech 2014 až 2016 se očekává, že odbyt
ročně v průměru stoupne o 6 %. Další mož-
nosti růstu plynou z technických inovací,
které otevírají dveře zcela novým aplikacím.
Patří k nim inovace kooperace člověka s ro-
botem.  

„To všechno jsou témata, která budou
prezentována na veletrhu Industrial Auto-
mation v rámci HANNOVER MESSE,“ zdů-
razňuje Marc Siemering, vedoucí odboru
hannoverského veleterhu. V příštím roce
bude opět rozšířena přehlídka Application
Park Robotics, Automation & Vision v hale
č. 17, jejíž součástí je přednáškové fórum.
Oblíbené centrum určené výrobcům robotů,
softwarovým firmám a rovněž věnované
průmyslovému zpracování obrazu bude roz-
šířené o téma Motion Control.  Vystavova-
telé, kteří nabízejí řešení techniky pohonu,
zde mají příležitost představit své inovativní
produkty a systémy v prostředí, které je pro
ně velmi zajímavé. Kromě toho se zde ob-
jeví nejnovější řešení k současnému trendu
kooperace člověka a stroje. Patří sem roboty
bez ochranného krytu ve spojení s kamero-
vou technikou a zpracováním obrazu.  Spolu
s mimořádnou přehlídkou „Mobilní roboty
a autonomní systémy“ ukáže veletrh Indu-
strial Automation nejen paletu disciplín spo-
jených s robotizací a systémovou integrací,
ale rovněž zdůrazní jejich význam pro klí-
čové technologie v rámci automatizace. 

Příroda slouží pro výzkum 
lehkých staveb jako vzor 
Nižší spotřeba zdrojů, menší hmotnost,
větší šance do budoucna: Inovativní techno-
logie lehkých konstrukcí a kombinace mate-
riálů si podmaňují stále nové oblasti využití.
To, co bylo dlouho doménou jen výroby
automobilů, se už dávno prosadilo i ve vý-
robě strojů a zařízení a hraje proto význam-
nou úlohu i na HANNOVER MESSE 2014.
„Kdo by rád získal informace o výrobních
technologiích lehkých konstrukcí a o prak-
tických postupech bezprostředně při nasa-
zení v průmyslu, nemůže chybět. Nové ma-

teriály vyžadují nové postupy a tudíž i nové
stroje a zařízení.   

Vědci a vývojáři při vývoji nových materiá -
lů a postupů odpozorují ledacos v přírodě. 

Jedním z nich Dr. Thomas Heber z Ústavu
lehkých konstrukcí a technologií umělých
hmot (ILK) při Technické univerzitě v Dráž-
ďanech, jehož inspiroval kaktus. „Kaktus je
zázračná věc. Tam, kde se větví, není kmen
příliš silný – jako u stromu – spíše slabý.“
Kdyby se vědcům podařilo napodobit struk-
turu této pouštní rostliny, bylo by možno vy-
vinout materiály pro příslušné namáhání,
které by otevřely zcela nové možnosti vy-
užití lehkých konstrukcí.

Bionika je však pouze jen z jednou z per-
spektiv lehkých konstrukcí, jež podněcuje
fantazii vědců. V mnoha oblastech prů-
myslu je už dávno uplatňován přístup, který
je zaměřen na snižování hmotnosti pro-
duktů a využívání nových materiálů a sou-
časně na zlepšování jejich kvality prostřed-
nictvím konstruktivních změn.  

Nové je tempo, kterým podniky urychlují
uplatňování lehkých konstrukcí. „Je patrný
silný tlak na vývoj produktů a efektivní využí-
vání materiálů a energie,“ říká Dr. Thomas
Heber, který rovněž zastupuje svaz ILK
v Kompetentní síti Carbon Composites
(CCeV). Německý průmysl a výzkum zde spo-
lečně usilují o odkrývání nových oblastí vy-
užívání vysoce výkonných lehkých kon-
strukcí.  Vyhlídky jsou dobré, což se aktuálně
projevuje i u klasických materiálů zesílených
uhlíkovým vláknem (CFK). Co se týká vyso-
kovýkonných aplikací, patří tento kombino-
vaný materiál na bázi uhlíkových vláken
k těm nejdražším.  A přesto mu technici
vzhledem k jeho vynikajícím vlastnostem dá-
vají přednost před jinými materiály.  Příkla-
dem je společnost BMW. Podnik využívá jako
první výrobce automobilů ve velkém rozsahu
materiály s uhlíkovým vláknem.  Celý prostor
pro cestující nových modelů i3 a i8 je vyro-
ben technologií pryskyřičných injekcí. 

Od duroplastů k termoplastům - vědci po-
kračují v intenzívním vývoji postupů na vý-
robu umělých hmot zesílených uhlíkovým
vláknem - CFK.  Patří k nim nové výrobní po-
stupy a nové pryskyřice, které umožňují
rychlejší tvrdnutí dílů. Díky uhlíkatým kom-
pozitům chce kompetentní síť Carbon Com-
posites  snížit náklady na materiály o polo-
vinu a výrobní náklady dokonce o 90 % (na
základě údajů z roku 2010).  

Další možnosti by mohl skýtat multima-
teriálový design (MMD). „U MMD spoju-
jeme například kovy a ocel s uhlíkatými
vlákny, abychom tak mohli vytvořit materi-
ály s novými vlastnostmi,“ říká Marc Bicker
z Klastru lehké konstrukce při Vysoké škole

Od vize k počítači řízenému závodu
Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskuteční v Hannoveru 7. – 11. dubna 2014. HANNOVER
MESSE 2014 je spojením sedmi vedoucích veletrhů, které probíhají v jednom místě konání: Industrial
Automation, Energy, MobiliTec, Digital Factory, Industrial Supply, IndustrialGreenTec a Research &
Technology. Hlavními tématy veletrhu jsou průmyslová automatizace a IT, energetické a ekologické
technologie, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj. Partnerskou zemí
veletrhu je Nizozemsko.
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v Landshutu, který rovněž vystavuje na ve-
letrhu v rámci výstavy Industrial Supply.
Spojování různých materiálů sebou sou-
časně přináší kombinování různých spojo-
vacích technik a využívání jejich specific-
kých výhod jako je například lepení bodo-
vým svářením. Zvláštní úlohu podle M. Bic-
kera přitom hraje možnost integrace funkcí,
v dílech například u ložisek a pružin.

Veletrh HANNOVER MESSE 2014 je jed-
nou z nejvýznamnějších platforem, kde si
mohou odborníci předávat své zkušenosti
a znalosti o této a dalších oblastech – jako
například o výkonných spojovacích techno-
logiích v tematickém parku v rámci veletrhu
Industrial Supply věnovaném lepicí tech-
nice. Spojovací technologie se využívají
v různých branžích a technologiích jako je
výroba letadel a automobilů a stále více také
v oblasti obnovitelné energie a ve strojíren-
ství. Vystavovatelé tematického parku s té-
matem lepicí techniky představují mimo jiné
řešení lehkých konstrukcí s efektivním využí-
váním materiálů, které plně vyčerpávají hra-
nice pevnosti a stability použitých materiálů.  

Elektrické sítě 
budou vzájemně komunikovat
Asi čtvrtina vystavovatelů veletrhu se zabývá
tématem výroby, distribuce a uskladňování
energie.   V této souvislosti přináší „Integra-
ted Industry – NEXT STEPS“ objasnění po-
stupující transformace energetického sy-
stému. Jde přitom v podstatě o přestavbu
a rozvoj elektrických a datových sítí, jakož
i o otázku, jak nahradit stávající systém desí-
tek velkých elektráren stovkami tisíc malých
elektráren na bázi využívání zemního plynu,
slunečního záření, větrné energie a biomasy.
J. Köckler k tomu říká: „Energie budoucnosti
je nejen zelená, ale také inteligentní. V bu-
doucnu mezi sebou budou inteligentní elek-
trické sítě vzájemně komunikovat a tak vy-
tvoří mohutný potenciál úspor energie. Aby
nezůstal tento model pouze hudbou bu-
doucnosti, musí nejrůznější branže spojit své
kompetence.  Veletrh je ideální platformou
pro urychlení transformace nepružného
energetického systému na inteligentní ener-
getické sítě pomocí průkopnických techno-
logií a konkrétních řešení.“

Po obratu v energetice následuje transfor-
mace energetického systému
V diskusi o zásobování energií v budouc-
nosti se podle názoru expertů věnuje málo
pozornosti úvahám o nižší spotřebě energie
a vyšší energetické účinnosti. „Potřebu-
jeme nejenom obrat v energetice, ale také
transformaci energetického systému,“ žádá
prof. Dr. Michael H. Breitner z Institutu eko-
nomické informatiky Leibnizovy univerzity
v Hannoveru (Institut für Wirtschaftsinfor-
matik der Leibniz Universität Hannover).
„Vedle zlepšování výroby energie na bázi
obnovitelné energie musíme stejnou
měrou začít snižovat spotřebu energie
a zvyšovat energetickou účinnost.“ Z hledi-
ska efektivnosti nákladů se podle prof. M.
H. Breitnera dosud málo přihlíželo k faktu,
že v Německu při roční spotřebě energie asi
2500 terrawatthodin (TWh) jen asi 600 ter-
rawatthodin připadá na elektrickou energii.
Naproti tomu cca 1200 terrawatthodin se

využívá k zajišťování tepla a téměř 700 TWh
je vynakládáno na dopravu a mobilitu.  

Marc Siemering, vedoucí odboru HAN-
NOVER MESSE, očekává, že ústředním té-
matem veletrhu budou technické možnosti
a potřebné tržní modely pro transformaci
energetického systému.  „Už dnes je
zřejmé, že prezentace mnoha inovativních
produktů a systémových řešení povede
k širší diskusi, pro kterou je veletrh ideálním
místem vzhledem k jeho rozsáhlému port-
foliu v oblasti energetiky. HANNOVER
MESSE poskytne svým návštěvníkům ma-
ximum co do přehledu trhu a náhledu do
vývojových strategií předních mezinárod-
ních a národních společností, a to od kla-
sické energetické techniky v oblasti nízkého,
středního a vysokého napětí přes stále vý-
znamnější komponenty inteligentní řídicí
a komunikační techniky až po silně se roz-
víjející oblast „decentrálního zásobování
elektrickou energií´ a technologií obnovi-
telných energií.“  

Smart Grids – výstavba inteligentních
elektrických sítí
Rychlé rozšíření kapacit elektráren na bázi
obnovitelné energie z dnešních 22 % na 35 %
- jakožto cílový podíl elektrické energie
v roce 2020 - vyvolal diskusi o nutném roz-
šiřování elektrických sítí v Německu a o ná-
kladech s tím spojených.  Podle studie
DENA II je nutné do roku 2020 posílit ně-
mecké sítě nejvyššího napětí 3600 kilo-
metry nových tras v rámci zavedené sítě
elektrického vedení 380 kV, čímž vzniknou
náklady ve výši 9,7 miliard eur.   

Decentrální inteligence má velký podíl na
transformaci energetického systému s efek-
tivními náklady  

Protože zásobování z decentrálních vý-
robních zařízení ve venkovských rozvod-
ných sítích vyvolává stále více problémy při
zachovávání kvazistacionárního napěťo-
vého pásma u koncového zákazníka jak
v síti nízkého, tak středního napětí, rozšiřují
provozovatelé rozvodných sítí nejen své
sítě, ale současně vyvíjejí nové regulační
mechanismy, které mají zabránit překračo-
vání přípustného napěťového pásma plus
minus deset procent podle DIN VDE 50160
a termické přetěžování provozních pro-
středků. Vedle nových funkcí v systému roz-
vodné sítě je ústředním cílem využívání ino-
vativních, ale přitom vyzkoušených řešení
produktů za účelem efektivní a postupné
automatizace síťových stanic.  

Decentrální výroba energie jako faktor úspě-
chu transformace energetického systému  

Kombinace vysoce účinné společné vý-
roby tepla a elektřiny systémem kogene-
race bude podle odhadu Spolkového svazu
společné výroby elektřiny a tepla (B.KWK
Bundesverbands Kraft-Wärme-Kopplung
e.V) v Německu hrát při transformaci ener-
getického systému ústřední úlohu. „Pouze
spojení obnovitelné energie a flexibilní vý-
roby tepla a současně elektřiny tvoří solidní
základ pro obrat v energetice. Plánovaná re-
alizace rozvojového cíle spolkové vlády, tj.
do roku 2020 25% podíl elektřiny vyrobené
kogenerací je předpokladem toho, aby
mohla být decentrální výrobní zařízení více

využívána k vyrovnávání kolísavého záso-
bování z obnovitelné energie,“ vysvětlil
k hlavnímu požadavku svazu Wulf Binde,
vedoucí pobočky B.KWK.  

Blokové tepelné elektrárny na bázi kon-
venčních paliv jako je zemní plyn budou
i dlouhodobě tvořit významný pilíř vý-
stavby decentrálních výrobních struktur.
Technická řešení pro maximální a inteli-
gentní využívání primární energie jsou už
k dispozici, což dokládá příklad 2G Energy:
„Pro síť dálkového vytápění Městských zá-
vodů Bad Lauterberg se využívají dva mo-
duly blokové tepelné elektrárny, každý
s elektrickým výkonem 1063 kW, v kombi-
naci s tepelným čerpadlem, které využívá
vyzařované teplo blokové tepelné elek -
trárny,“ vysvětlil Stefan Liesner, vedoucí
marketingu 2G Energy.  „Vyzařované teplo
blokové tepelné elektrárny dosahuje u kaž-
dého modulu cca 76 kW, tepelné čerpadlo
dosahuje tepelné účinnosti s využíváním
vyzařovaného tepla 200 kW.“  Decentrální
výrobní zařízení Městských závodů Bad
Lauterberg v minulých letech ekologicky
vyrobila cca 18 až 20 milionů kWh ročně
tepla při celkové účinnosti více než 80 %
a tím přispěla k faktoru „dobrý vzduch“ stá-
tem uznávaných Kneippových lázní.  

Nizozemsko s novým elánem 
Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER
MESSE 2014 bude Nizozemsko. Na nejvý-
znamnějším světovém průmyslovém vele-
trhu se chce národ špičkových technologií
s velkým významem exportu představit
jako prvotřídní obchodní partner.   

„Nizozemsko a Německo jsou zárukou
těsných a úspěšných hospodářských
vztahů, které na veletrhu dostanou další im-
puls,“ říká Dr. Jochen Köckler. „Nizozem-
sko, které je garantem inovací ve výrobě
strojů a zařízení a energetické techniky, má
v globálním exportu mimořádně silné za-
stoupení a je jedním z nejdůležitějších ob-
chodních partnerů německého průmyslu.
Prostě Nizozemsko je ideální partnerskou
zemí hannoverského průmyslového vele-
trhu.“  

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink,
předsedkyně nizozemského svazu výrobců
technologií,  FME-CWM, prohlašuje: „Nizo-
zemsko je v mnoha ohledech mimořádnou
zemí - je malé, hustě osídlené a současně
obývané inovativními a přitom pragmatic-
kými podnikateli. Díky těmto předpokladům
mohou nizozemské podniky rychle expan-
dovat a vyvážet své technické novinky do
zahraničí.  Německo je náš největší ob-
chodní partner a HANNOVER MESSE nej-
větší a nejvýznamnější průmyslový veletrh
v celém světě.  To je pro nás ideální zázemí.
Z toho důvodu se cítím se velmi poctěná, že
je Nizozemsko partnerskou zemí veletrhu.“

Rovněž nizozemská vláda aktivně podpo-
ruje vystoupení Nizozemska jako partner-
ské země.  Ministr hospodářství Henk Kamp
a Lilianne Ploumenová, ministryně zahra-
ničního obchodu a spolupráce v oblasti vý-
voje, prohlašují, že chtějí spojenými silami
dosáhnout úspěchu nizozemského pří-
spěvku k veletrhu.  Jejím krédem je: „Za-
hraniční obchod vytváří pracovní místa ve
vlastní zemi.“ �
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Jest povinností všech občanů bez rozdílu stavu čelit
dle možnosti hrozícímu nebezpečí a pečovat o zmír-
nění jeho následků, velmi značný díl této práce při-

padá ovšem inženýrům, od nichž právem se očekává, že
budou stát v boji s hospodářským rozvratem v prvních řa-
dách. Spolek československých inženýrů a architektů
předkládá dnes veřejnosti výsledek ankety o příčnách
dnešní nezaměstnanosti a o prostředcích jak jí čelit.

Nynější stagnace našeho průmyslu jest ovšem důsled-
kem světových událostí a jest v organické souvislosti s prů-
myslovou krizí v ostatních státech, částečně překonanou,
částečně teprve nastávající. Nepodařilo se dosud nikde
nalézt universální prostředek k zažehnání nezaměstnanosti
a umělé ve větších rozměrech vedené zákroky státní správy
na hospodářský vývoj zpravidla zcela selhaly. Tyto sku-
tečnosti nesmí však být důvodem pro stagnaci myšlenko-
vou a initiativní. I dnešní světová krize má jako každá cho-
roba v každé krajině svoji určitou formu a u nás proto též
do jisté míry specielně československou. Již to nutí k peč-
livému zjištění všech jejích příčin a k vyhledání všech mož-
ností, jak zmírnit její následky a jak urychlit její ukončení.
Tyto příčiny a možnosti lze rozdělit na tři skupiny:
•  povahy mezinárodní, 
•  veřejnoprávní,
•  soukromé.

I.
1. Země bývalé monarchie, které po převratu byly při-

rozeným odbytištěm našeho průmyslu, vyřazeny byly z na-
šeho trhu hlavně různým hospodářským vývojem, správ-
něji řečeno úpadkem. Vše to uniká přímému vlivu prů-
myslu, jest však jisto, že vývoj hospodářský povede
i v těchto zemích k nápravě, třeba po dlouhé době. Proto
považujeme za nutno, aby průmysl udržel bývalé styky,
třeba dnes byly více stykem osobním než obchodním.

2. Hospodářský úpadek Polska a hlavně Ruska, kde
ztraceno prozatím pro nás nejslibnější odbytiště průmys-
lových výrobků vymyká se rovněž přímému vlivu prů-
myslu. Dodávky jsou nemožné hlavně pro nejistotu
vzniklých pohledávek a pro rozdíly valutové.

3. Ve státech s měnou hodnotnou uplatňuje se konku-
rence výrobců ze států s měnou znehodnocenou, jejichž
závody jsou mimo to často i organizačně mnohem dále
než průmysl náš. Průmysl těchto států jest zahrnut objed-
návkami, pracuje však většinou na vyčerpání surovin a zá-
sobě. Později vlivem stoupajících mezd a nákupu drahých
surovin klesá jeho konkurenční schopnost. Nejnebezpeč-
nější soutěž, soutěž Německa, již ochabuje pro nejisté a vy-
soké ceny, kvalitu výrobků i dodací lhůty.

Náš průmysl musí být připraven, aby aspoň v některých
oborech nastoupil po průmyslu německém, musí inten-
sivně studovat poměry na cizích trzích, jejich potřeby
a zvyklosti. Vyžaduje to stálých osobních návštěv v cizině,
reelních nabídek, kvalitních a lhůtních dodávek. Zkuše-
nosti všech obchodních zastupitelstev republiky jsou
v tomto ohledu dosud velmi špatné, průmyslník nevyhle-
dává většinou osobně zákazníka, nedodržuje jakost
a lhůty. Naproti tomu nevyhovuje naše zahraniční zastou-
pení v mnohých případech potřebám obchodu a průmyslu
a vyžaduje právě v této době zvýšenou pozornost státní
správy. Z toho důvodu žádáme, aby našim zahraničním
zastoupením přiděleni byli zdatní techničtí attaché s bo-
hatými obchodně technickými zkušenostmi. 

Povinností každé naší vlády musí být snaha po dosa-
žení přiměřené stabilizaci naší měny na zahraničních tr-
zích. Předpisy o dovozu a vývozu a úprava cel musí být
postupně vymaněny z ohledů politických a přizpůsobeny

domácí potřebě. Dovoz výrobků, které i doma se vyrábějí
a které dovážejí se z ciziny, následkem její nízké valuty pod
světovou cenou, jest hospodářsky jen zdánlivě výhodné
a má se v každém případě zamezit. Obchodní smlouvy
musí být samy v sobě zárukou reelního zahraničního ob-
chodu, musí poskytovat vzájemnou právní ochranu a mož-
nost exekuce pohledávek. Žádat od státu za zboží do ciziny
vyvezené přímou zárukou jest žádat nemožnosti.

II. 
Státní správa může zmírnit tíhu nynější hospodářské

situace přesunem daní, určitým jejich snížením – ovšem
až po docílených úsporách ve vydáních a jinými účelnými
opatřeními. Proto přejeme si co nejrychleji:

1. Zjednodušení státní správy, které přivodí úsporu
státních vydání a uvolnění sil k produktivní práci a pří-
snou kontrolu hospodářství samosprávného. Je dále jisto,
že jednotlivým centrálním úřadům schází společný tech-
nický orgán, který by zamezoval zjevy jinak nevysvětli-
telné, kupř. neunifikované předpisy o dodávkách státních,
nákup surovin z ciziny, ač surovina nalézá se doma, do-
konce v státním podniku apod. Zvláště je nutná co nejužší
technická spolupráce ministerstev veřejných prací, fi-
nancí, obchodu a sociální péče.

2. Zjednodušení, sjednocení a snížení železničních ta-
rifů v prvé řadě pro suroviny, hlavně další snížení tarifů
pro méněcenná paliva. Stav nynějšího tarifnictví poskytuje
nezasloužené zisky „znalcům“ a neblahé ztráty neinfor-
movaným. Nákladní list jest pro ohromnou většinu oby-
vatelstva listinou naprosto nesrozumitelnou a nynější stav
ilustruje nejlépe skutečnost nedávno v aféře dopravy ame-
rického válečného materiálu objevená, že totiž stát do-
pravu svého vlastního zboží po vlastních drahách, objed-
nává u soukromého podnikatele, která má nad to možnost
poškodit jej „legální“ cestou o stotisícové obnosy.

3. Zamezení každého nezaslouženého zisku. Tak jest
v oboru možnosti státní správy:

a) Účinný vliv na potlačení zbytečného meziobchodu.
Navrhujeme jednak nucené označení cen veškerých prů-
myslových výrobků ve výkladech drobného obchodu, za
současného závazného uvedení země výroby. Dále pova-
žujeme za účelno, aby daň z obratu při obchodních stycích
výrobce nebo spotřebitele byla snížena resp. zrušena
a zvýšena naproti tomu při stycích obchodníků mezi

sebou. Očekáváme, že již těmito opatřeními potlačí se
značnou měrou zisky bez protihodnoty produktivní práce,
dusící hospodářský rozvoj, a že nuceně uvolní se další síly
i kapitál k účelům produktivním.

b) Státní správa nesmí dále nečinně přihlížet k dneš-
ním formám obchodů bankami prováděným. I zde se jeví
následky a setrvačnost válečné a poválečné „konjunk-
tury“. Zákon o stavebním ruchu se státní garancií sta-
vebního úvěru se stal bankovní praxí zcela ilusorní: ni-
komu nedostane se dnes na tomto podkladě bankovního
úvěru. Na průmyslové podnikání rovněž peněz není z té
jednoduché příčiny, že jsou to úvěry dlouhodobé. Úvěr
krátkodobý s vysokým úrokem a poplatky k provádění
obchodů, kde jedná se jen o „koupit a prodat“, je na-
proti tomu lehce dosažitelný, protože přes svoje riziko
pro banky nejvýhodnější. Jest dále známo, jak vyrostla
v posledních letech obchodní oddělení bank: banky pro-
vádí obchody s nejrůznějším zbožím, s železem, se stroji,
se solí i s pomeranči, lhostejno s čím, bez ohledu na cel-
kovou hospodářskou situaci a jsou vedle svých nepro-
duktivních manipulací finančními známkami nejtěžším
zatěžovatelem přechodu zboží od výrobce ke konsumen-
tovi.

Jest žádoucno, aby správa peněžních ústavů byla vhod-
ným tlakem ze strany státní správy zorganizována a zlev-
něna, aby bankám odňato bylo právo obchodů se zbožím
a aby co nejúčinněji potírána byla nezdravá spekulace.
Prostředky takto uvolněné samy vynutí zlevnění úvěru pro
reelní podnikání.

c) Jest jisto, že léta velikých zisků poválečných průmysl
jednak málo využil k zdokonalení svého výrobního zaří-
zení, jednak tyto zisky právě v omylu velkých cifer inflač-
ních podniků odebral v měřítku větším, než pro další vývoj
bylo přípustno. 

I zde nalezla by se jistě vhodná forma k zamezení ta-
kého ochuzování průmyslových podniků.

4. Kvitujeme se zadostiučiněním snahu státní správy
vést státní podniky individuelně jako podniky soukromé.
Ovšem musely by být vzhledem na svůj ráz vedeny tech-
niky, praktiky a obchodníky – nikoli právníky a musely by
být energicky odpolitizovány. Reformu státních podniků
nutno provést rychle a do důsledků, což předpokládá
v první řadě správné stanovení výrobních nákladů: hlavně
nákladů dopravních a nákladů za uhlí, jež byly dosud po-

Průmyslová krize a její příčiny
Po letech poválečné konjunktury dostavila se počátkem minulého roku stagnace, která vyvrcholivši
za rok v průmyslovou krizi, těžce ohrožuje hospodářské základy mladého našeho státu.
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čítány v cenách tzv. „režijních“, mnohdy hluboko pod vý-
lohami skutečnými.

5. Otázka veřejných staveb a nouzových prací bývá
v souvislosti s průmyslovou krizí často přetřásána. Vyslo-
vujeme se pro rychlé provádění veřejných staveb a prací
zejména již dávno připravovaných a oněch, na něž po-
třebné prostředky již v minulých letech byly povoleny.
Práce a stavby tyto musí být ovšem nezbytné a promyš-
lené; ony, které nevyžadují předběžných studií a paralel-
ního řešení jiných otázek přidružených (nové regulační
plány, nové komunikace apod.) nutno počít ihned. 

Z všeobecného hlediska pak bude vhodno provádět
především práce takové, které po svém ukončení budou
příznivě na vývoj průmyslu působit. Jsou to centrály
vodní. Pro každý tok má být po ruce plán na ideální využití
jeho energie a podle toho řešeny jednotlivé centrály ve
shodě s generálním plánem budoucích vodních cest. Vo-
doprávní administrace musí být rychlejší a pružnější. Jsou
to dále centrály kalorické na odpadové uhlí, zřízení no-
vých potřebných tratí železničních a vybudování dosavad-
ních tratí, výtopen, skladišť, nádrží a dílen. Stávající dílny
nutno zmodernizovat. Samospráva může též vydatně při-
spět; i v nejzapadlejší vísce najde se po zralé úvaze řada
prací obecně užitečných: úprava a stavba cest, meliorace,
zalesňování apod. 

Se stavbou nezbytných budov státních nutno co nej-
dříve počít, protože uvolní se tím též činžovní domy dříve
k účelům veřejným zabrané. Tak žádáme urychlené vybu-
dování české techniky v Praze, vhodných staveb pro jed-
notlivá ministerstva, stavbu vysokých škol v Brně a v Bra-
tislavě atd.

6. V zájmu stavebního ruchu:
•  Kartely továren na stavební hmoty zamezují přirozenou

regulaci cen nejdůležitějších surovin, brzdí stavební
podnikání a musí být proto odstraněny.

•  Řízení u stavebních úřadů buďtež prováděna s největším
urychlením v duchu zákonitých předpisů a s rozumnou
tolerancí, aby stavby zbytečně nebyly zdražovány.

•  Jest nezbytno okamžité vypracování směrnice pro postup-
nou liquidaci zákona o ochraně nájemníků, který při vel-
kých bytech a nájemnících hospodářsky dobře situova-
ných hraničí dnes již s bezprávím na straně druhé. Drobní
nájemníci (těmi jsou též většinou naší lidé v zněmčeném
území) musí ovšem používat dále nutné ochrany; v zájmu
správné kalkulace a proto v zájmu oživení stavebního
ruchu jest však stanovení zásad, jak a kdy tento zbytek
vázaného hospodářství bude zlikvidován.
•  Důležito jest zamezit spekulaci s půdou, která se má

v dohledné době zastavit. Kdežto v cizině správnou obecní
politikou pozemkovou zůstává zisk z přirozeného vzrůstu
hodnoty pozemků nově rozparcelovaných většinou majet-
kem celku a stlačuje obecní přirážky na minimum (Ulm,
Frankfurt nad M.), ponechávají naše municipis pozemko-
vou spekulaci bez jakékoli kontroly jednotlivcům, kteří se
na úkor celku obohacují. Zdá se dokonce, že zákon z roku
1912 o stavebním právu je municipiemi z různých důvodů
sabotován.

7. Státní podpora nezaměstnanosti až individuálně
malá, zatěžuje ve svém celku značně a neproduktivně vý-
daje státní a musí být (kupř. ztrátou nároku na podporu
odmítnutím jakékoli nabídnuté práce) uvedena na mini-
mum.

III.
Cena výrobku dána jest součtem výloh
1. výrobních,
2. prodejních,
3. veřejných dávek,
4. zisku.
4. Zisk výrobce zatěžoval cenu v době konjunktury ve-

lice značně; dnes proniklo již alespoň částečně přesvěd-
čení, že jest výhodnější pracovat bez zisku ke krytí režie,
než při ceně se ziskem neprodávat a zastavit provoz. Vy-
hlídka na malý zisk, resp. na práci bez zisku ke krytí pouhé
režie svádí ovšem mnohé podnikatele k sabotáži práce.

Zvláště ony případy, kdy se tak děje též z důvodů politic-
kých, musí být předmětem zvýšené pozornosti vlády.

3. O veřejných dávkách vyslovili jsme se již dříve.
2. Výlohy prodejní (náklady prodejen, zastupitelstev,

agenti, tiskopisy, reklama, cestovné, dopravné, pojistné
atd.) jsou dosud značným zatížením prodejní ceny. Výlohy
tyto zmenšovat se budou jen v souvislosti s všeobecným
poklesem cen.

1. Výrobní náklady dány jsou především cenami suro-
vin a jest na průmyslu, aby organizaci nákupu věnoval
zvýšenou pozornost a postupoval s největší opatrností, ze-
jména však, aby surovinou bylo šetřeno. Úspora surovin
předpokládá však konstruktivní a technologické propra-
cování a promyšlení výrobku a tím i kvalifikaci inženýrů
v průmyslu. Podmínkou technického pokroku jest spolu-
práce tovární dílny s vědeckou laboratoří, kterou si náš
průmysl až na ojedinělé výjimky neuvědomil, odkazuje vě-
deckou práci a výzkumné ústavy na podporu státní a po-
važuje vydání tohoto druhu za neproduktivní. Ve skuteč-
nosti jest to však existenční nutností průmyslu, která při-
nese bohatý užitek. Technický pokrok Ameriky a Německa
jest ne v poslední řadě ovocem milionových darů prů-
myslu pro technická bádání.

Jakou část výrobních nákladů tvoří mzdy, závisí od
druhu výroby. Výše její dána jest jednak mzdovou jednot-
kou, jednak potřebou času k jednotlivým výkonům, pokud
není placen výkon sám (práce úkolová). Kdežto mzdová
jednotka značně byla již snížena, zůstává potřeba času
značně vysoká. Jest ostatně výrazem nejen výkonnosti děl-
níka, ale i strojního zařízení a organizace provozu, která
zůstávajíc u nás v tradičních kolejích jest daleko za cizi-
nou. Úkolem moderní organizace provozu jest soustavné
snažení po úsporách na výrobních nákladech, v první řadě
ovšem na surovině, energii a času. Doba stagnace jest
zvláště vhodnou pro provádění změn v provozu a musí být
rychle využitkována, nemá-li se po zániku vnějších příčin
krize nynější proměnit v trvalou neschopnost soutěže. Jest
nutno studovat cizí osvědčené metody, slučovat příbuzná
odvětví, specializovat jednotlivé závody, jejichž výroba
omezí se na určité typy sestavené z normálních součástí
hromadně vyrobených. Pro poměry naše jest již velikým
pokrokem založení Normalizační společnosti, od níž sli-
bujeme si pronikavý brzký úspěch vzhledem k velkým prů-
myslovým podnikům za ní stojícím.

Otázka hybné síly a tepelné energie jest dnes z nejdů-
ležitějších. Cenový poměr mezi nákladem na tyto zdroje
s ostatními výdaji v průmyslu přesunul se během války
a po válce tak, že položka za uhlí resp. pohonnou sílu tvoří
mnohem větší část všech nákladů než dříve. Úspory na
tomto kontě jsou proto velmi vydatné a co zvláště třeba
zdůraznit, ve většině případů snadno proveditelné, bez ve-
likých investic. Zdůrazňujeme v první řadě hospodárné
využití paliva správnou kontrolou topenišť a přizpůsobení
topenišť takovým palivům, které v daném místě a případně
jsou nejlacinější. Velká většina kotelen našich průmyslo-
vých závodů zařízena jest na spalování materiálu třídě-
ného a cenného, méněcenné moury vyváženy jsou na
haldy, kde podléhají zkáze. A přece jest to dnes – správné
strojní zařízení předpokládaje – nejlacinější palivo prů-
myslové. 

Nové topeniště přizpůsobené tomuto palivu jest ve vět-
šině případů během několika měsíců docílenými úsporami
plně zaplaceno. Avšak i úplně nová zařízení respektující
poslední vymoženosti techniky jsou amortizována dle
dnešních cen uhlí během několika málo let. Vítáme s pov-
děkem nově založený „Ústav pro hospodárné využití
paliv“, přejeme si, aby co nejdříve byl uveden v činnost
a aby průmysl nejen co nejhojněji jeho pomoci a podpory
používal, ale i na jeho vybudování intensivně spolupraco-
val. Na tomto místě nutno též konstatovat, že ze všech vět-
ších závodů našich dosud pouze jediný otázce tepelně
technické věnoval tolik pozornosti, že si založil zvláštní
oddělení pro tepelnou ekonomii pro své vlastní závody.
Jest s podivem, že toto pole pro úspory tak vděčné bylo
dosud průmyslem tak zanedbáváno. Příčiny toho vidíme

v předpojatosti a neinformovanosti mnohých vedoucích
činitelů průmyslových a v nedostatku odborníků na mís-
tech vedoucích. Práce komerční zvláště za let 17-20 pře-
hodnocena byla na úkor schopností organizačních, pro-
duktivních a odborných, následky toho dnes těžce doléhají
na průmysl a budou odstraněny tím spíše, čím rychleji
uplatní se zdravý a přirozený poměr mezi prací produk-
tivní a obchodní.

Jest zjevno, že nejúčinnější prostředky k oživení práce
a ke konkurenční schopnosti jsou v dosahu přímé svépo-
moci průmyslu samého, čehož nejlepším důkazem jest sku-
tečnost, že i za nynější kritické doby několik dobře vede-
ných závodů z oborů nejvíce postižených, kdy konkurenční
závody po měsíce stály, výrobu nejen nezastavilo, nýbrž
ani podstatně neomezilo. 

Nutno zmínit se ještě o poměrech na Slovensku, kde ne-
zaměstnanost má mimo to svoje specielní lokální zabar-
vení. Jest to jednak vyspělost dělnických vrstev jak od-
borná, tak sociální, hlavně však následek dřívějšího umě-
lého podporování průmyslu maďarskou vládou. Průmysl
je zde většinou bez přirozených zkušeností poctivé tvořivé
práce a namnoze ještě bez odborného, na výši doby stojí-
cího vedení. Některé státní podniky jsou velmi pasivní. Na-
vrhujeme okamžité zastavení práce v Báňské Šťavnici,
která vykazuje pravidelné mnohamilionové roční ztráty,
při poměrně malém počtu zaměstnaných. Tohoto obnosu
a zaměstnanců mohlo by se použít k jiné produktivní
práci: k otevření uhelných dolů v revíru Handlovském
a nových vrteb na naftu, k zařízení rafinerie naftové ve
Gbelech apod., čímž ušetřily by se státní správně další mi-
lionové obnosy a v důsledku větších prací zaměstnaly by
se lépe nyní velmi pasivní železárny v Podbrezové, které
jsou na výrobu vrtných rour dobře zařízeny. Proti tomu
nynější stav naftových dolů ve Gbelech, solných dolů v So-
lotvině (a též uhelných dolů státních v Čechách) ukazuje,
že i státní podniky, jsou-li dobře vedeny, bývají aktivní a že
je třeba proto největší opatrnosti při návrzích na zcizování
státních majetků. Železniční síti schází několik důležitých
spojek, kterými by se doprava značně zjednodušila a zkrá-
tila a poměry severního a východního Slovenska na
mnoha místech vyžadují plánovité kolonizace, jíž by se
rovněž značný počet sil trvale upoutal.

Na konec třeba ještě formulovat zásady, jichž bylo při
návrzích našich ideově použito. 
•  Hospodářská politika státní jak zahraniční tak vnitřní

má být řízena především důvody hospodářskými, nikoli
politickými.

•  Průmyslovou krizi vysvětlit lze hlavně poklesem odbytu
pro vysokou cenu, v druhé řadě zdrženlivostí popř. při-
rozeným úpadkem konsumu samého.

•  Snížení ceny výrobku jest tudíž nejúčinnější prostředek
proti krizi. Toto snížení 
1. nesmí se dít přímým vynaložením prostředků státních

a veřejných; od státu nutno žádat účelnější přesun daní,
šetrnost ve státní správě, od samosprávy řádné hospoda-
ření. 

2. nesmí být docilováno pronikavými zákroky státní
správy; žádat nutno jest naproti tomu určitá přesně ome-
zená zákonitá ustanovení odstraňující zřejmé výchylky
a závady. 

3. dosažitelno jest nejsnadněji promýšlenou svépomocí
průmyslu samého.
•  Na straně druhé přikročili nutno k okamžité realizaci

všech nezbytných veřejných a soukromých prací a do-
dávek (veřejné a soukromé stavby, opravy a rekon-
strukce v průmyslových podnicích - v nynější době ob-
vyklé sezonní práce v cukrovarech atd.), což jistě i na
všeobecný vzestup konsumu bude mít příznivý vliv. �

Spolek československých inženýrů a architektů
předseda ústředí Dr. Ing. Klír

za komisi pro anketu o nezaměstnanosti
Ing. Švéda
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Úvod

Po několikaletém úsilí fyziků, konstruktérů,
tepelných inženýrů, technologů a jiných spe-
cialistů podařilo se v těsné spolupráci vybu-
dovat v Sovětském svazu první atomovou
elektrárnu, která byla dána do provozu 27.
června 1954.

První podrobnější technická data o této
elektrárně byla sdělena světové veřejnosti na
Mezinárodní konferenci o mírovém využití
atomové energie, konané dne 8. – 20. srpna
1955 v Ženevě.

Úkolem tohoto článku je seznámit čtenáře
Elektrotechnického obzoru s hlavními body
zprávy, která byla o této elektrárně předlo-
žena sovětskými delegáty na konferenci D.
I. Blochincevem a N. A. Nikolajevem.

Zdrojem energie sovětské atomové elekt-
rárny je pomalý heterogenní reaktor (milíř)
moderovaný grafitem, v němž je palivem pří-
rodní uran obohacený na 5 % isotopem
U 235. Celkové množství tohoto uranu v mi-
líři je 550 kg a jeho maximální tepelný výkon
je 30 MW. Jaderná energie se uvolňuje při
štěpení U 235 z 91 % jako energie tepelná,
kterou odvádí lehká (obyčejná) voda prohá-
něná milířem v trubkách z nerezové oceli pod
tlakem 100 at. Tento primární chladicí oběh
je v sebe uzavřen a voda ohřátá na 260 až 270 °C
odevzdává teplo sekundárnímu okruhu, napá-
jenému vodou, jež se v parních generátorech
mění v páru teploty 255 až 260 °C a tlaku
12,5 at, která pohání turboalternátor o elek-
trickém výkonu 5 MW (obr. 1). 

Voda primárního chladicího okruhu, která
procházejíc jádrem reaktoru se spolu s grafi-
tem účastní na zpomalování neturonů, se
ovšem stává také radioaktivní. Naproti tomu
voda sekundárního okruhu, která se mění
v páru v parních generátorech, zůstává (při
dokonalé těsnosti těchto generátorů) neak-
tivní. To je velká výhoda tohoto dvojstupňo-
vého chlazení, které nevyžaduje žádných

ochranných opatření v sekundárním okruhu,
přicházejícím do přímého styku s turbínou po-
hánějící turboalternátor. Je tedy možno použít
v této části elektrárny obvyklých zařízení,
která jsou běžná v elektrárnách uhelných.
Proto se nebudu dále zabývat touto vnější
částí atomové elektrárny, a omezím se na
popis vlastního atomového milíře a primár-
ního chladicího okruhu.

Vlastní atomový milíř
Konstrukce milíře je schematicky naznačena
na obr. 2. Je hermeticky uzavřen v ocelovém
pouzdře uloženém na betonovém základu
a vyplněném tuhovými kvádry složenými tak,
že mezi nimi zůstávají spáry připouštějící di-
lataci při zahřátí. Aby tuha při vyšších teplo-
tách neoxidovala, naplní se volný prostor
v ocelovém pouzdře heliem nebo dusíkem.
Vnitřní částí tuhového bloku prostupuje cel-
kem 128 svislých válcových kanálů tvořených
dutými grafitovými válci obsahujícími ten-
kostěnné ocelové trubky, jimiž protéká voda
primárního chladicího okruhu. Do těchto ka-
nálů se zasouvají palivové elementy ve tvaru
tyčí, složené z vnitřní ocelové trubky, kterou
rovněž protéká chladicí voda primárního
okruhu, z duté válcové vrstvy obohaceného
uranu a z vnější tenkostěnné trubky, která
chrání uran, a zároveň zabraňuje produktům
štěpení, aby vnikaly do plynu vyplňujícího
milíř. Voda primárního okruhu vstupuje do
milíře horní dělicí komorou, proudí trubkami
dolů, načež se vrací opět nahoru a opouští
reaktor.

Z uvedeného popisu je zřejmo, že rychlé
neutrony uvolněné při štěpení U 235 v jednom
topném elementu, procházejí na své cestě
k sousednímu elementu jednak tuhou, jednak
také proudící vodou primárního okruhu. Je
tedy milíř moderován nejen grafitem, ale
z části také vodou. Reaktivita milíře závisí
ovšem na stupni zpomalení rychlých neutronů

a proto na ni bude mít vliv nejen množství
grafitu, ale i množství vody v něm obsažené.

Palivové tyče jsou soustředěny uprostřed
ocelové nádrže a tvoří aktivní pásmo (též
jádro nebo srdce) reaktoru, které má tvar
válce průměru 150 cm a výšky 170 cm a které
je na obr. 2 ohraničeno čárkovaným obdélní-
kem. Zbývající část tuhového bloku (v níž není
uranových tyčí) tvoří pak reflektor („neu-
tronové zrcadlo“), který odráží zpět část neu-
tronů uniklých ze srdce milíře. Je třeba dodat,
že k dosažení kritického množství uranu by
stačilo asi 60 palivových tyčí, tedy méně než
polovina uvedeného počtu 128. Přebytek neu-
tronů je absorbován 18 kompenzačními ty-
čemi za karbidu boru. Reaktivita milíře se
však zvýšením teploty zmenší vzhledem
k tomu, že se zmenší celková hmota vody, jejíž
hustota za tlaku 100 at při ohřátí na 300 °C
klesne na 70 % hustoty při 20 °C . Bod varu
vody za tlaku 100 at je 309 °C a jeho překro-
čení by vedlo k přehřátí anebo i poškození pa-
livových tyčí. Proto se trvale kontroluje tep-
lota vody vystupující z jednotlivých kanálů
a indikační přístroje na centrálním panelu
dozorny ovládají pojistné tyče, které zastaví
chod milíře, jakmile teplota vody překročí do-
volenou výši. Zároveň se automaticky sleduje
i průtočné množství vody a v případě nebez-
pečné odchylky od předepsané hodnoty se ob-
jeví výstražné světelné signály a pojistné tyče
zastaví reakci.

Zmíněné kompensační (vyrovnávací) tyče
z karbidu boru v celkovém počtu 18 jsou roz-
děleny tak, že třetina je umístěna ve střední
části, zbývajících 12 tyčí pak na okraji aktiv-
ního pásma. Posouvají se ve zvláštních kaná-
lech s oddělenou chladicí soustavou. Rovněž
tuhový reflektor má separátní chlazení. Tyče
jsou zavěšeny na ocelových lanech a zvedají
či spouštějí se servomotory. Jejich polohy se
zapisují na ústředním panelu, takže je v každé
době známa celková délka ponoru tyčí a jí
úměrný přebytek reaktivity milíře a ovšem
i nadkritické množství atomového paliva v re-
aktoru odpovídající tomuto přebytku reakti-
vity. Tak lze toto množství vyjádřit délkou po-
noru v centimetrech. Kromě uvedených vyrov-
návacích tyčí účastní se automatické regulace
výkonu také dvě tyče zasunuté do reflektoru
(další dvě jsou v reservě), které jsou ovládány
ionizačními komorami citlivými na radioak-
tivní záření. Touto plynulou regulací se udr-
žuje výkon milíře na předepsané hladině
s přesností 3 %. V případě náhlé poruchy uve-
dou se v činnost dvě pojistné tyče, ovládané
servomotory umístěnými přímo nad horním
krytem reaktoru. Tyto tyče prostě spadnou do
reaktoru, jakmile se objeví některý z dvanácti
poruchových signálů, z nichž nejdůležitější
jsou signály ohlašující 20% zvýšení výkonu
nad předepsanou hodnotu, příliš rychlý růst
řetězové reakce, přerušení dodávky elektric-
kého proudu cirkulačním čerpadlům, nebez-
pečné změny průtočného množství a teploty
chladicí vody. Na obr. 3 vidíme odkrytou ho-
řejší část milíře s dvěma servomotory pro po-
jistné tyče. Níže jsou patrny trubky přivádějící
a odvádějící chladicí vodu do primárního
okruhu.

Reaktor má také zařízení pro fyzikální vý-
zkum a zkoušení materiálu. K prvnímu

První atomová elektrárna SSSR
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Z historie

Obr. 1. Schéma atomové elektrárny s dvěma chladicími okruhy; 1 milíř, 2 turboalternátor, 3 vý-
měník tepla (parní generátor), 4 kondensátor, 5 napájecí čerpadlo, 6 oběhová čerpadla
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účelu jsou určeny tři přímé experimentální
kanály horizontální. Jeden z nich vede až
do středu milíře a dovoluje sledovat radi-
ální rozložení intenzity neutronového zá-
ření. Hustota neutronového toku na vnějším
konci těchto tří kanálů dosahuje 107 až 109

n cm-2s-1. Ke zkoušení konstrukčních mate-
riálů je určeno 6 zakřivených kanálů saha-
jících na rozhraní srdce a reflektoru, kde je
možno podrobit vzorky silnému neutrono-

vému záření hustoty řádu až 1013 n cm-2s-1

při vysoké teplotě. Konečně je z reflektoru
vyveden také tuhový „termický sloup“, kte-
rým difundují termické neutrony s hustotou
kolem 109 n cm-2s-1. Sloup je opatřen dál-
kově ovládanými vložkami, aby zkušební
vzorky mohly být vyměňovány bez přerušení
chodu milíře. Škodlivé radioaktivní záření
se odstiňuje ve směru vodorovném vrstvou
vody silnou 1 m a betonovou zdí tlustou

3 m. Shora je milíř odstíněn jednak zesíle-
ním reflektoru, jednak ocelovým krytem
a litinovou deskou. Tím se zeslabí proud
rychlých neutronů, unikajících z milíře i zá-
ření γ vydávané těžkými úlomky uranových
jader a zvláště železem obsaženým v kon-
strukci, které pohlcuje termické neutrony.
Na obr. 4 je hořejšek milíře uzavřený litino-
vou deskou, nad níž pozorujeme servomo-
tory dvou pojistných tyčí.
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Obr. 2. Konstrukce milíře; 1 tuhové zdivo, 2 základní deska, 3 svrchní deska, 4 kanál pro topnou tyč, 5 kanál pro pojistnou tyč, 6 kanál pro regulační
tyč, 7 kanál pro ionizační komoru, 8 ochranná vrstva vody, 9 a 10 chladiče, 11 vstupní (dělicí) komora, 12 výstupní (sběrná) komora, 13 litinový
kryt, 14 chlazení reaktoru    

Obr. 3. Pohled shora do reaktoru po sejmutí krytu Obr. 4. Pohled shora na reaktor v provozu
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Chlazení milíře

Jak již bylo uvedeno, je primární chladicí
okruh vytvořen uzavřeným systémem trubic
z nerezové oceli. Voda obíhající v tomto
okruhu odevzdává teplo při 260 až 270 °C se-
kundárnímu okruhu v šesti parních generáto-
rech, uzavřených po dvou ve stíněných komo-
rách. Další dvojice výměníků je v reservě.
Voda ochlazená asi na 190 °C prochází třemi
cirkulačními čerpadly (další je v reservě),
která při nejvyšším výkonu dodávají 300 tun
vody za hodinu. Další čerpadla nahrazují
ztráty v primárním okruhu dodávkou čerstvé
vody, při čemž je třeba udržovat tlak vyšší
o 0,5 at než je tlak v okruhu, aby se vyloučilo
unikání radioaktivní vody. Její radioaktivita
je nejsilnější při výstupu vody z reaktoru (0,2
curie/litr) kde je způsobena hlavně radioak-
tivností kyslíku (s poločasem 7 s), a vrací se
do reaktoru s nepatrnou aktivitou (2.10-5

curie/litr), jež má původ v radioaktivnosti při-
míšenin (nečistot). Změny obsahu vody,
vzniklé závislostí její hustoty na teplotě, se vy-
rovnávají změnami výšky hladiny ve zvlášt-
ních objemových kompensátorech. Podél pri-
márního potrubí jsou (v obtocích) umístěny
kontaktní jednotky, určené k spálení třaskavé
směsi, která by se mohla vytvořit rozkladem
vody pod vlivem neutronového záření. Na-
proti tomu voda v sekundárním okruhu by se
mohla stát radioaktivní jen mechanickým smí-
šením s vodou primárního okruhu, což je
velmi nepravděpodobné. Ve výměnících tepla
se tato voda nejprve ohřeje, pak se přemění
v páru, která se v přehřívači promění v pře-
hřátou páru. Tři výměníky, které jsou v pro-
vozu při maximálním výkonu, vyrábějí za ho-
dinu 40 tun páry tlaku 12,5 at a teploty 255
až 260 °C , která pohání turbínu, z jejíhož
kondensátu se vrací zpět do parních generá-
torů.

Pomocná zařízení
Elektrárna má různá další elektrická zařízení,
z nichž uvedu akumulátorovou baterii, která

stačí k pohonu hlavních cirkulačních čerpa-
del při malé rychlosti po několik hodin. Úče-
lem tohoto opatření je udržet jednak činnost
kontrolních přístrojů v případě poruchy v do-
dávce proudu, jednak mírný oběh vody, který
je nutný i po zastavení reakce, aby se odvá-
dělo teplo uvolněné rozpadem dlouhodobých
radioaktivních produktů štěpení.

Že po spuštění očistných tyčí neklesne re-
aktivita okamžitě na nulu, je zřejmo z obr. 5,
na němž křivka 2, získaná zápisem na oscilo-
grafu, znázorňuje časový průběh výkonu P
milíře. Svislá přímka 3 vyznačuje okamžik 
(t = 0,7 s) spuštění tyčí a z obrázku sezná-
váme, že výkon klesne na polovinu v okamžiku
1,6 s – tedy za 0,9 s. Čárkovaná křivka 1 byla
odvozena teoreticky. 

Další elektrické zařízení slouží k zajištění
biologické ochrany ve všech prostorách elek -
trárny. Na vhodných místech jsou uloženy
ionizační komory k měření intensity záření γ
a zařízení na odebírání vzorků vzduchu pro
kontrolu jeho radioaktivnosti. Jakmile pří-
stroje zaznamenají překročení dovolené in-
tensity záření γ nebo aktivity vzduchu, vydá
se v dozorně automaticky světelný i zvukový
poplašený signál. 

Stejný signál varuje i osazenstvo místnosti,
kde aktivita překročila normální hodnotu.
Všechny prostory jsou důkladně větrány
a vzduch je z nich odváděn vysokým komínem
do ovzduší.

Voda v primárním okruhu se při provozu
elektrárny znečišťuje (asi průchodem mědě-
nými vložkami a osinkotuhovým těsněním
ventilů) a proto je nutno ji postupně vypouš-
tět a nahrazovat čerstvou (dvakrát destilova-
nou) vodou v množství až 300 l/h. Vypuštěná
voda, která je radioaktivní, se nechá stát
v odpadních nádržích, až její aktivita po-
klesne tak, že zředěním se dá snížit na ne-
škodnou hodnotu.

Provozní zkušenosti
Elektrárna dodala za svého ročního provozu
asi 15 milionů kWh elektrické energie,

a během této doby byla její činnost bedlivě
sledována. Výsledky získaných zkušeností lze
shrnout do čtyř hlavních bodů:

Nedošlo k poruše topných
elementů
Elementy mohou být ponechány v reaktoru
po dobu dvou měsíců, načež je třeba zasta-
vit jeho chod na 2 až 3 dny a elementy vy-
měnit. Výměna se děje postupně tak, že se
méně vyhořelé elementy překládají blíže
k ose milíře a na okraj se vkládají elementy
čerstvé. Tak se dosáhlo vyhoření uranu 235
až na 20 %.

Hlavní technická zařízení 
pracovala bez poruchy
Bezvadná funkce čerpadel byla umožněna
hlavně kvalitními svary na vysokotlakém po-
trubí. Ačkoli je svarů několik tisíc, vzniklo jen
málo případů netěsnosti. Při provozu bylo
znovu zjištěno ve shodě s předběžnými po-
kusy, že za podmínek obvyklých v primárním
chladicím okruhu se v důsledku rekombinace
iontů netvoří třaskavá směs. Proto byly vyřa-
zeny kontakty určené k zapalování směsi.

V sekundárním chladicím okruhu
nebylo třeba změn 
proti původnímu návrhu 
Zařízení sekundárného okruhu je sice běž-
ného typu, ale při zahájení provozu nebyl
znám stupeň jeho regulovatelnosti ani
správný postup spouštění turbíny. Při něko-
lika prvních spouštěních byly zjištěny v par-
ních generátorech hydrodynamické rázy,
které se později vysvětlily vývinem páry zavi-
něným velkou rychlostí ohřívání a nízkým tla-
kem páry v generátorech. Bližším studiem se
došlo k tomu, že spouštění za studeného stavu
má mít trvání asi půldruhé až dvě hodiny, při
čemž se pára nejprve zavádí do spouštěcího
kondenzátoru a teprve po dosažení pracov-
ních parametrů se vpustí do turbíny. Pak pra-
cuje automatická regulace generátorů páry
i turboalternátor sám velmi stabilně, jak
plyne z kartogramů teploty a tlaku páry při
vstupu do turbíny.

Účinnost navržené biologické
ochrany plně vyhovuje
Podrobným zkoumáním intensity záření se
zjistilo, že v hlavní hale nepřevyšuje hodnotu
0,1 μrs-1, která je značně menší než přípustná
dávka. V žádné místnosti nebyla zjištěna ra-
dioaktivita vzduchu, což nasvědčuje uspoko-
jivé funkci větracího zařízení. Z provedených
měření lze též usoudit, že zvolená výška vě-
tracího komínu je zárukou bezpečnosti okol-
ního obyvatelstva. Soustava výstražných sig-
nálů pracovala bez jediné poruchy a nevy-
skytl se žádný případ nebezpečného ozáření
obsluhujícího personálu.

Srovnání atomové elektrárny
s uhelnou
Zjištěním nákladů spojených s provozem ato-
mové elektrárny o elektrickém výkonu 5 MW
se poznalo, že výroba elektrické energie v této
elektrárně je podstatně dražší než její výroba
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ve velkých elektrárnách uhelných, v nichž se
vyrobil 1 kWh za 10 kopějek (cena v roce
1953). Podrobnější rozbor ukazuje, že tato vy-
soká cena je zaviněna hlavně malými rozměry
této první atomové elektrárny a také tím, že
se topné elementy vyrábějí kusově – nikoli sé-
riově. Poměry se ovšem změní, bude-li mít
elektrárna větší výkon, neboť s rostoucími
rozměry reaktoru klesá požadovaný stupeň
obohacení přírodního uranu štěpným isoto-
pem U 235. Proto se v Sovětském svazu navr-
hují větší elektrárny o elektrickém výkonu 50
MW, pro něž se mají konstruovat milíře o te-
pelném výkonu 200 MW (elektrárna o výkonu
100 MW by měla dva takové milíře). Pro tyto
milíře by stačilo obohacení na 2,5 % uranu
235 místo na 5 %, které bylo nutné při tepel-
ném výkonu 30 MW první atomové elektrárny.
Počítá se s tím, že cena atomového paliva
spotřebovaného na 1 kWh v elektrárně o vý-
konu 100 MW bude sice stále ještě vyšší, ale
již srovnatelná s cenou 1 kWh vyrobené
v uhelné elektrárně stejného výkonu. Naproti
tomu lze očekávat, že v některých směrech
bude atomová elektrárna výhodnější než

elektrárna uhelná, neboť u ní vzhledem
k velké koncentraci energie v atomovém pa-
livu odpadají především různá zařízení pro
dopravu a skládku paliva.

Je to zřejmé ze srovnávací tabulky údajů
pro elektrárnu uhelnou a pro elektrárnu ato-
movou o stejném výkonu 100 MW, jejíž zjed-
nodušené schéma podává obr. 6. V tabulce
nejsou uvedena data pro strojovnu s turbínou
a pro elektrotechnická zařízení, protože jsou
stejná pro obě elektrárny.

Závěrečné poznámky
Poslední oddíl článku by mohl vzbudit dojem,
že atomová energie neznamená v energetice
podstatný pokrok, a že vlastně snaha o její
širší uplatnění není plně odůvodněna. Že
tomu tak není, je zřejmo z těchto poznámek:
a)  Jsme teprve na počátku vývoje atomové

energetiky a přece již můžeme soutěžit se
staršími způsoby výroby elektrické energie
pěstovanými po řadu desetiletí.

b)  Rozvoj atomové energetiky pokračuje s in-
tensitou, která nemá obdoby v dějinách

techniky a je proto třeba připustit v bližší
i vzdálenější budoucnosti možnost nových,
snad zcela odlišných metod uvolňování
atomové energie.

c)  Atomová energie je novým mohutným
zdrojem energie, který ještě v tomto století
dosáhne rozhodujícího významu ve světo-
vém hospodářství.

K dotvrzení správnosti poznámky c) uvedu
aspoň hlavní fakta, která o vývoji světové spo-
třeby energie podal na ženevské konferenci
její předseda, známý indický atomový fyzik
Bhabha. Zvolíme-li za jednotku energie množ-
ství W = 1018 britských tepelných jednotek,
které lze získat asi z 33 miliard tun uhlí, mů-
žeme vývoj odhadnout takto: Za prvních 18 ½
století, tj. do roku 1850 spotřebovalo celkem
asi 9 W. V roce 1850 byla spotřeba za 100 let
právě zhruba rovna W. Za dalších 100 let se
však spotřebovalo asi 5 W, tedy pětkrát více.
To ovšem souvisí hlavně s růstem lidnatosti.
Z 300 milionů v 1. století vzrostl počet obyva-
tel Země do r. 1900 na 1,5, do r. 1930 na 2
a do r. 1950 na 2,3 miliardy; odhady počtu
obyvatel pro rok 2000 se pohybují mezi 3,5 až
5 miliardami. Současně však i spotřeba ener-
gie na hlavu roste v přítomné době asi o 3 %
ročně a mimoto se připravuje pomoc málo vy-
vinutým národům, což povede nutně k zrych-
lenému růstu spotřeby energie. Kdyby např.
spotřeba energie byla na celém světě stejná
jako v USA, znamenalo by to spotřebu asi 5
½ W za desetiletí. Uvážíme-li pak, že světová
zásoba energie uložená v uhlí, naftě, zemním
plynu apod. se odhaduje na pouhých (40 až
100) W, vidíme, že hledání nových zdrojů
energie je velmi naléhavé. Docházíme tak
k přesvědčení, že atomová energie, jejíž svě-
tová zásoba uložená v uranu a thoriu se od-
haduje na 1700 W, je oním hledaným zdrojem
energie, který může lidstvu zajistit stoupající
blahobyt na řadu staletí. �

Elektrotechnický obzor č. 6, 1956
Prof. RNDr. Zdeněk Horák – ČVUT
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Obr. 6. Schematický návrh elektrárny o výkonu 100 MW; 1 budova, 2 turboalternátor, 3 milíř, 4
a 5 jeřáby, 6 kondensátor, 7 čerpadla kondensátoru, 8 panel rozvodu vlastních spotřebičů, 9 nádrž
na radioaktivní odpadovou vodu, 10 hlavní panel   

Srovnávací tabulka uhelné a atomové elektrárny o výkonu 100 MW

Jednotka Uh. elektrárna At. elektrárna
Váha strojního zařízení t 2700 700
Váha kovových konstrukcí t 1250 900
Váha potrubí a armatury t 300 200
Váha zdiva a základů t 1500 500
(u at. elektr. váha grafitového zdiva)
Váha mechanických zařízení skladu paliva t 2500 ---
Váha vozového parku t 300 ---
Objem betonových prací m3 4000 9000
Objem budov m3 75 000 50 000
(bez strojovny s turbínou a elek. zařízení)
Zastavěná plocha ha 15 5
Spotřeba výkonu pro vlastní provoz kW 8000 5000
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Nejstarší podzemní díla byla daleko méně od-
vážná: Za prastarých dob (tzv. kananejské
epochy, před r. 1200 př. Kr.) míval Jerusalem

vodu jen z pramene Gihon, který vyvěral mimo opev-
něnou oblast na místě, na němž mohl obléhatel bránit
odběru vody. Proto z něj byla svedena voda štolou
(dl. sotva několik málo desítek metrů) pod patu pev-
nostních zdí do vytvořené náběrky, k níž se mohlo do-
spět z města krytou chodbou, podvedenou napříč pod
zdi pevnostní.  Největší štola podobného typu je v pa-
lestynském Gezeru. Začínala u jižní brány a vedla po
stupních ve skále do hloubky na dl. asi 50 m. Skála
tu nese stopy odsekávání pazourkovými nástroji. Byla
tedy ražena před kananejskou dobou, tedy před
r. 2000 př. Kr. Podobná štola vedla v dnešním Ed-
džib s vrcholku pahorku v městě ke prameni při patě
pahorku. I v Jiblenu (bel´ame) je podobná štola. Nej-
větší je však v Megiddo (40 km na jz. od jez. Gene-
zaretského) sestupující až na vododajnou vrstvu, ra-
žená před r. 1200 př. Kr. a užívaná i zdokonalovaná
ještě za doby Šalamounovy (po r. 1000 př. Kr.). 

První technicky významná štola, zase z pramene
Gihon, byla ražena za krále Hyskia (asi 700 let př.
Kr.). Pravděpodobně byla dílem fénických odbor-
níků, kteří již v 10. stol. př. Kr. stavěli izraelskému
Bohu chrám a králi Šalamounovi palác v Jerusalemě
a zřizovali v Přední Asii asi kolem r. 700 vodovody.
Jeden z vodovodů jerusalemských prochází několika
štolami: ten právě, který vede vodu z pramene Gihon
k rybníku Siloe, jenž byl asi jakýmsi veřejným bazé-
nem (od dnešního Wari Bijar k Wadi Arrub). Nejdelší
ze štol má délku 537 m a hladinový spád pouze
0,30 m. (Uvádí se také spád 2,18 m. Podle vrstevko-
vého plánu by ležela hladina v nádrži Siloe asi na
stejné skoro úrovni jako hladina pamene Gihon.
Spád 2,18 m je asi spád dna štoly). Výšky této štoly
u vstupů jsou 1,8 m resp. 3,0 m a průřez (proměnný)
se stahuje uprostřed až na 0,8 m šířky. Byla ražena
s obou stran skalou při velmi vysokém nadloží
a o pracích na ní se nám dochovala zpráva původní
(a to asi současná), jak se zdá, první dokument, te-
saný jazykem hebrejským. Je jisto, že ji nevytyčovali
odborně nebo že vytyčovat neuměli. Má trasu velmi
křivolakou (viz obr.) a jistě skalníci bloudili dlouho
a skoro beznadějně ve hlubinách země. Na některých
místech je patrno, že narazili jistý směr a zase brzy
jej opustili. Místo, kde se sešli, je dodnes patrné a leží
značně blíže severnímu konci (M). Ve zprávě podané
o stavbě je setkání skalníků s obou stran líčeno velmi
živě. „Když bylo ještě loket tři rubati, bylo slyšet hlas
jednoho z nich, jak volá na druhého, neboť byla sku-
lina ve skále se strany polední. A v den prokopání
vrazili skalníci na sebe s obou stran, špičák proti špi-
čáku. A tu tekla voda do rybníka na vzdálenost loktů
1200. Na sto loket byla skála nad hlavami skalníků. 

Druhá štola byla ražena geniálním stavitelem Eu-
palinem, synem Naustrofa z Megary pro hlavní město
na ostrově Samos. I ta je ražena s obou stran, byla
však vytýčena dobře tak, že vede přímo a že se tito
staří tuneláři (jistě hornického původu a povolání)
sešli bez uhýbání a bez korektur; ozub, o který se chy-
bili při vytyčování je dodnes patrný a neveliký při
délce skoro 1200 m (odkryt byl r. 1882). Herodot ve
III. knize, 60 kapitole píše o podnicích města Samos:

„Šířil pak jsem řeč o Samských, poněvadž tré největ-
ších děl ze všech Hellenů vykonali. Předně horou 150
sáhů vysokou průkop učinili, jenž u paty hory počíná
a dva otvory má. Délka toho průkopu jest 7 honů,
výška a šířka 8 stop. Skrze celý tento průkop vyko-
pána jest rýha 20 loket zhloubí a 3 loket zšíří, jižto
voda z velikého pramene troubami vedená vtéká do
města. Stavitelem tohoto průtoku byl Megařan Eu-
palinos, syn Naustrofův. To jest jedno z těch tří děl;
druhé pak jest hráz v moři kolem přístavu, zhloubí
20 sáhů; délka pak hráze jest honů dvé. Třetí dílo pak
je chrám největší ze všech, jehož prvním stavitelem
krajan jejich Rhoikos, syn Filův“. 

Mezi řecká díla dlužno počítat i četné stavby na
jižní polovici Apeninského poloostrova, jež se nazý-
vala za starověku „Velké Řecko“ a kde převládala
vždy řecká kultura a řecká práce. Pravděpodobně ta-
kových dílen je i tzv. „Stará štola“ (Grotta vecchia)
v Neapoli (dříve Parthenope). Povstala ve 3. století
př. Kr. jako průchod pro pěší, jdoucí z Neapole do
Posilipa a zkracovala se jí cesta asi tak jako kdyby-
chom měli z Újezda v Praze štolu pod výčnělkem hř-
betu Kinské zahrady nebo jako je zkratkou Vyšehrad-
ský tunel. Má délku 708 m, šířku 3,2 m, místy je pro-
padlá. Původně bylo možno jí procházet skrčmo
a byla prodlením doby (již snad v dobách antických)
restaurována tak, že není zjistitelno, zda byla ražena
s obou stran. Písemných zpráv o tom není. Později
v době renesanční byla několikráte předělávána,
neboť její dno i strop klesaly. Jsme tu v kraje neustá-
lých změn vulkanických a pozvolných změn tektonic-
kých. Dnes se jí neužívá, protože koncem 19. století
byla vedle ní ražena „Nová štola“ (Grotta Nuova).

I Římané zřizovali štoly pro přívodné řády vodo-
vodní. Štola, vedoucí vodu z Avernského jezera do
města Cumae se nám dochovala a je dodnes prů-
chodná. Také hlavní řád vodovodní z jezera Fucin-
ského procházel štolou 5 km dlouhou. 

Za císaře Vespasiana byly zřizovány pro silnice
štoly (spíše než tunely), protože ani nejdůležitější sil-

nice neměly větší šířku než 3,35 m, jak možno dodnes
vidět a měřit na Via Appia vecchia) napříč Apeninem,
u Nimes a u Lyonu ve Francii.

S jakými potížemi se v dobách antických zápasilo,
dosvědčuje povzdech Plinia ve 13. kap. knihy 36:
„Myslím, že zasluhuje být uvedeno mezi pracemi cí-
saře Claudia…proražení hory, aby jí byl veden odtok
jezera Fucinského, podniknuté náklady vskutku ne-
uvěřitelnými a nekonečnou prací, trvající po celé
roky, protože bylo nutno rozbíjet strojně vydobytou
zeminu a sekat kamení. A všecko to bylo nutno dělat
potmě, což nepochopí duch, leda těch, kteří to viděli,
aniž to lze vyjádřit slovy lidskými…“

Ve středověku nebyly raženy štoly ani pro komu-
nikace ani pro vodovody, protože ani jedny ani druhé
se nezřizovaly. Proto máme z té doby jen štoly hor-
nické a některé strategické (pro únik z obležení). Te-
prve koncem středověku se začíná štola pro silnici
mezi Nimes a Janovem (r. 1450). Záhy byla práce
opuštěna a neuskutečněna ani v 18. století, kdy se po-
mýšlelo na dokončení.

Je otázkou, mohou-li se čítat mezi díla tunelářská
též katakomby. Povstaly v Římě, v Neapoli a j. v době
posledních římských císařů jako pohřebiště pohan-
ská i křesťanská (převážně) a mnohé mají několik ho-
rizontů. Jsou raženy v zemině snadno rozpojitelné,
jež nevyžaduje vydřevení nebo klenutí a drží se dobře
sama. Sečtená délka katakombních chodeb jistě činí
mnoho desítek neb i stovek kilometrů. Jsou v nich
zřejmě vytyčované hlavní třídy, s vedlejšími ulicemi
pravoúhle odbočujícími, jsou tu veliké místnosti
(hrobky rodinné, chrámky atd.). Mnohé prostory jsou
i větrané šachticemi a zkrátka jsou projevem již sou-
stavné práce, tím obdivuhodnější, že k rozpojení a tě-
žení tolika set tisíc m3 zeminy bylo užito prostředků
nejprostších, ježto křesťané tehdejší doby nepatřili
k zámožné vrstvě a mnohdy konali práci tajně. �

Ing. František Topinka, 
Technický obzor 1946

Štoly nejstarší na světě
Udržovala se pověst, že za nejdávnějších dob bylo docíleno podzemní spojení mezi chrámem boha
Slunce a královským palácem, které vedlo napříč pod Eufratem. Tato zkazka, ničím nedoložená, patří
do říše báchorek, protože technické prostředky k takovému podniku lidé měli stěží teprve v 19. stol.
(Tunel pod Temží budoval teprve v letech 1825-1842 I. Brunnel). 
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Z historie

Vodovodní štola v Jerusalemě
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Dne 31. března r. 1919 sešli se naši přední
pracovníci, aby se poradili o založení vědec-
kého střediska veškerého našeho hospodář-

ského a průmyslového života – Masarykovy Akade-
mie Práce. Zároveň byl publikován její program, sta-
novy a organizace, pro docílení spolupráce co nej-
více hlav. Jak je zřejmo z uveřejněných diagramů
v časopise Nová Práce, jest Masarykova Akademie
Práce organizací badatelských ústavů, nutných pro
naší úspěšnou hospodářskou i průmyslovou soutěž
s cizinou, nutných proto, aby se všecka odvětví naší
práce co nejrychleji vyvinula. 

Jedním z průmyslových odvětví, u nás dosud proti
cizině málo vyvinutých, je stavba vodních turbín.
Otázka stavu tohoto odvětví je akutní, vzhledem
k naší snaze po rychlém a co nejdokonalejším využit-
kování vodních sil pro elektrizaci státu. Srovnejme
stav tohoto průmyslu v státě našem a v sousedních
státech německých. Tam je několik továren pro
stavbu vodních turbín světového jména, v nichž pra-
cují jako inženýři a konstruktéři výborní odborníci,
vychovaní na šesti vysokých technických školách pro-
fesory známých jmen, jako Prášil, Reichel, Camme-
rer, Pfarr atd. a na mnohých jiných školách odbor-
ných. Zmíněné techniky jsou vybaveny dobře zaříze-
nými stanicemi zkušebními na zkoušení vodních tur-
bín pro praktická cvičení posluchačů, vědecké práce
učitelů i pro zkoušky, prováděné pro průmysl. Každá
ze zmíněných továren má však také svoji vlastní zku-
šební stanici. Práce nejen laboratoří vysokých tech-
nických škol, nýbrž i práce zkušebních stanic továren
jsou často publikovány v několika odborných časo-
pisech, jako Zeitschrift für das gesamte Turbinenwe-
sen, die Turbine, Wasserwirtschaft, Schweizerische
Bauzeitung atd. Jak intensivně jsou všecky tyto zku-
šebny činy, je vidět například z toho, že v jedné la-
boratoři profesora Reichela v Charlottenburgu bylo
dle jeho vlastního výroku provedeno ročně na 600
zkoušek vodních turbín. Výsledek takovéto spolu-
práce vědy s praxí jest ten, že toto odvětví průmys-
lové jest v německých státech tak vyvinuto, že může
nejen v každém případě soutěžit s celým světem, ale
že stojí v popředí. Věda jest k dispozici průmyslu pro
jeho zdokonalování.

U nás je v tomto oboru věda i průmysl Popelkou.
Na české technice pražské se nevěnuje stavbě vod-
ních motorů taková pozornost, jak by bylo potřeba
a následkem toho se absolventi pražské techniky
stavbě vodních turbín nevěnují. Lepší je stav v Brně,
kde je české technice známý odborník profesor L.
Grimm, jímž zařízena i hydraulická laboratoř, bohu-
žel následkem nedostatku pochopení vídeňských vlád
pro české snahy také jen skrovných rozměrů. Naše
časopisy nepřinášejí z tohoto oboru téměř nic. 

Naše továrny se zabývaly dosud stavbou vodních
turbín jen jako vedlejší výrobou buď vedle elektro-
techniky, nebo mlynářství a podobně. Je jich několik,
s úhrnným počtem nejvýše třiceti konstruktérů a in-
ženýrů, absolventů to vyšších nebo nižších průmys-
lových škol: mezi nimi všeho všudy jeden neb dva ab-
solventi techniky. Ani jediná z našich továren nemá

dosud své zkušební stanice. Stroje se dosud vyráběly
dle vzorů cizích, německých, velkou většinou jen
s malými konstrukčními variantami. Samozřejmě ne-
mohou mít konstruktéři sami jasný obraz o správ-
nosti své konstrukce rozváděcích a hlavně oběžných
kol turbín, nejdůležitějších to jejich součástí, když ne-
měli a nemají možnost se o ní přesvědčit, což je je-
diné možno na základě přesných zkoušek v labora-
tořích. Těch však dosud není. Zkoušky garanční, pro-
váděné – ostatně jen velmi zřídka na samém místě
stavby při odevzdávání, nemohou dát jasný obraz
o jakosti konstrukce kol pro nedostatek času a zku-
šebních pomůcek, jich nepřesnosti a také pro smutně
známé „manipulování koeficienty“ při zkoušce,
k němuž právě nejistota samého konstruktéra na -
mnoze vede. Tím způsobem se tam, kde si vyžádal ně-
který nezvykle přísný objednatel zkoušku garanční,
obyčejně daných záruk většinou dosáhlo. Záruky ne-
byly dávány samozřejmě dle jistoty o daném stroji,
nýbrž prostě opět dle cizích vzorů. Firmy cizí počí-
tají, pracují a zkoumají dlouho na rýsovacím stole
i v laboratoři, než se rozhodnou s jistotou vyrábět
nový typ. U firem našich se dle cizích vzorů nový typ
nakreslí, vyrobí a uvede v chod nikoliv s jistotou,
nýbrž s větší neb menší mírou úzkosti, jak to do-
padne. Když po uvedení stroje v chod objednatel ni-
čeho nenamítá, je dobře. Když namítá a žádá brzdicí
zkoušku garanční, hledí se nabrzditi dobrých vý-
sledků. I když jsou důležité součásti, a hlavně oběžné
kolo vyrobeny dle nejlepšího cizího vzoru, bez vy-
zkoušení je vždy více než pravděpodobné, že bude
stroj mít stupeň účinnosti ve skutečnosti aspoň o 2 %
menší, než jak firmy zaručují. V podmínkách ručení
bývá také ještě udávána tolerance ± 2 %, což je uvá-
děno hlavně vzhledem k nezměnitelné nepřesnosti
měření při garanční zkoušce na místě stavby, čehož
však bylo často zneužíváno k tím větší bezstarostnosti
při konstrukci i výrobě turbín.

Při udávané docílitelné výkonnosti vodních sil na-
šeho státu asi 550 000 kW, tedy při výrobě asi 1500
milionů kilovatových hodin ročně, bude se ztráta
dvou procent rovnati asi 30 milionům kW-hodin
ročně, což by znamenalo při výrobní ceně jedné kW-
hodiny asi 1 koruna (pokud je dnes možnou přibližná
kalkulace do budoucnosti) obnos 30 milionů korun
roční ztráty.

Jde nejen o to, abychom při výstavbě našich vod-
ních sil zadáváním staveb podporovali výrobu svých
tuzemských závodů proti výrobě cizozemské, ale také
o to, abychom při tom nepoškozovali využitkování
vodních sil svých o tak značné hodnoty. Jde dále o to,
abychom tento svůj průmysl (stavbu vodních turbín)
podporovali v jeho vývinu tak, aby byl i za našimi
hranicemi ve všech případech rovnocenným cizí sou-
těži, tedy abychom podporovali vývoz výrobků tohoto
svého průmyslu, jemuž se otevírá velké pole odbytu
na Balkáně, v Rusku, na Kavkaze atd. Rychlý vývin
by nastal, kdyby naše továrny samy stavěly své zku-
šební stanice. K tomu se však neodhodlají tak brzy,
vzhledem k relativně velkému nákladu, spojenému
s postavením takové zkušebny a hlavně se získáním

vodní síly pro ni. Rychlou pomocí nyní možnou jest
postavení takové zkušební stanice při Masarykově
Akademii Práce, na některém stávajícím nebo pro-
jektovaném vodním díle. Úkolem stanice bylo:
•  aby byla k dispozici našim domácím firmám pro

přesné zkoušení vodních motorů, jak svým zaříze-
ním, tak i svými odbornými a vědeckými pracov-
níky, laboratoři přidělenými,

•  aby byla k dispozici objednavatelům pro dozor nad
prováděnými zkouškami garančními,

•  aby konala své práce vědecké a jich výsledky uve-
řejňovala, čímž by podporovala rozvoj tohoto prů-
myslu,

•  aby konala i jiné práce hydrometrické pro zdoko-
nalování měřicích metod dosavadních a hledání
nových,

•  aby spolupracovala na projektech vodních sil
s hlediska vodních turbín,

•  aby dávala své zkušenosti k dispozici našim vyso-
kým školám pro zařízení dobrých studijních labo-
ratoří.
Byl by to tedy Výzkumný ústav pro stavbu vodních

motorů, jehož význam a důležitost je možno z uvede-
ného poznat. Náklad na jeho postavení (asi 600 až
800 tisíc korun) a na jeho provoz (60 až 100 tisíc
ročně) by se opatřil od těch, v jichž prospěchu by
pracoval, tedy: 1. Příspěvky jednak majitelů vodních
sil – soukromníků, veřejných korporací i státu, jed-
nak továren, kterým by byl ústav k dispozici pro zkou-
šení jimi vyráběných vodních motorů, všech jeho
členů Společnosti příznivců Masarykovy Akademie
Práce, a 2. taxami za provádění zkoušky.

Možno, že budou s počátku činit továrny, vyrábě-
jící turbíny proti postavení zkušební stanice námitky,
které však jistě zmizí a všeobecná účast nastane při-
hlášením prvé továrny svých vyrobených vodních tur-
bín ke zkoušce nebo provedením prvé zkoušky pro ob-
jednatele vodních turbín.

Návrh na postavení tohoto ústavu byl již dne 10.
dubna 1919 podán právě tehdy se zakládající Masa-
rykově Akademii Práce, a jejím přípravným pracov-
ním výborem příznivě doporučen k dalšímu projed-
návání.

Od té doby však vzhledem k těžké hospodářské si-
tuaci našeho státu nebylo možno k provedení přikro-
čit. Protože se právě jedná o zabrání vodního díla
při mlýnech v Karlíně č.p. 218 a 303 k účelům škol-
ským a toto dílo jest majetkem ministerstva veřejných
prací, bylo by dobře, kdyby se Masarykova Akademie
Práce ujala jednání o zřízení Výzkumného ústavu pro
stavbu vodních motorů při tomto díle, které se svými
poměry k tomu účelu velmi dobře hodí.

Lze pevně doufat, že ministerstvo financí uzná po-
stavení projektovaného ústavu za nutné pro zlepšení
našeho hospodářského stavu a přes všecky finanční
současné potíže našeho státu neodepře provedení ná-
vrhu svého souhlasu, a povolí nutný obnos, aby mohlo
být s postavením ústavu co nejdříve započato. �

Ing. Karel Branberger, 
Technický obzor, 1920

Výzkumný ústav pro stavbu vodních motorů
S měrou svobody roste i nesnadnost úkolu svobodu správně využít. Ve starém státě rakouském jsme
měli svoji práci vymezenu malým počtem určitých podmínek, nyní však stojíme tváří v tvář celému
světu, jsouce suverénní ve své volnosti. Tím je nám však nesnadnějším obsáhnout všechna potřebná
podnikání, určit z nich ta nejdůležitější pro náš hospodárný vývoj, a bezodkladně a správně je
organizovat, aby se naše hospodářská situace rychle zlepšila, a aby byla síla našeho státu
zabezpečena. 
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Nákup energie na burze se vyplatí
Ministerstvo průmyslu a obchodu nakoupilo elektřinu a plyn na komoditní burze. Využilo k tomu
centrálního místa, kterým je pro oblast fyzických dodávek energie Českomoravská komoditní burza
Kladno. Výsledkem je snížení nákladů na dodávky elektřiny meziročně o pětinu, celkové náklady na
energii se tak za dva roky snížily o 30 procent.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
je orgánem státní správy, který
má oblast komoditních burz

v gesci a energii zde tedy pořizuje tak říka-
jíc v domácím prostředí. Přitom jsme měli
možnost si znovu ověřit, že pro nákup fy-
zických dodávek energie je burza, vzhle-
dem ke standardizaci podmínek, rychlosti
a flexibilitě nákupu a transparentnosti pro-
cesů, optimálním prostředím, uvedl ná-
městek ministra Jiří Jirka.

Předmětem nákupu byly dodávky elek-
třiny a zemního plynu na příští rok pro ob-
jekty samotného ministerstva a jeho osmi
podřízených organizací, mimo jiné Agen-
tury pro podporu podnikání a investic

CzechInvest, České obchodní inspekce,
Státní energetické inspekce, Českého me-
trologického institutu či Puncovního
úřadu. Celkem tak ministerstvo poptávalo
7 GWh silové elektřiny a 8,3 GWh zem-
ního plynu.

Výsledkem bylo meziroční snížení ceny
silové elektřiny v nízkém napětí o 19 %
a ve vysokém napětí o 17 % na úroveň
mírně nad 1000 Kč za MWh. Náklady na si-
lovou elektřinu tak meziročně klesnou
o cca 1,3 milionu korun. Cena zemního
plynu se zvýšila u jednotlivých produktů
v intervalu od 1 do 4 %. "U plynu už minis-
terstvo realizovalo snížení ceny na tržní
úroveň v letošním roce, kdy náklady u ma-

loodběru klesly o třetinu a u velkoodběru
o pětinu, takže v tomto segmentu jsme
další úspory už očekávat nemohli," upřes-
nil ředitel odboru hospodářské správy mi-
nisterstva Jan Benátský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu po-
prvé nakoupilo energii na burze už loni
a meziroční úspora se tehdy vyšplhala na
4 miliony korun. Náklady na silovou elek-
třinu tehdy klesly u nízkého napětí o 25 %
a u vysokého napětí o 19 %, ceny zemního
plynu v režimu maloodběr se snížily o 33 %
a u velkoodběru o 18 %. Celkově jsou tak
náklady Ministerstva průmyslu a obchodu
oproti cenám před prvním nákupem nižší
už o 30 %. �

Volné permanentní vstupenky 
na HANNOVER MESSE 2014 s CzechIndustry
Milí čtenáři,
časopis CzechIndustry je mediálním partnerem veletrhu HANNOVER MESSE 2014, který se koná ve dnech 7. – 11. dubna
(www.hannovermesse.com). Rádi bychom Vás pozvali touto cestou k návštěvě tohoto nejvýznamnějšího světového průmyslového
veletrhu. Prostřednictvím internetového odkazu http://www.hannovermesse.de/promo?8hs5a máte možnost si stáhnout na našich
www stránkách jednu permanentní  vstupenku. Odkaz vede přímo k registračnímu formuláři. Po úspěšné registraci obdržíte na
vámi uvedenou e-mailovou adresu vstupenku v souboru pdf, kterou si vytiskněte v tiskárně počítače ve formátu A4. Vytištěnou
vstupenku předložte u vstupu na výstaviště.  

Každá vstupenka platí současně jako jízdenka na místní dopravu v Hannoveru k cestě na výstaviště a zpět. Na vstupence je třeba
před nástupem cesty označit příslušné datum návštěvy. Těšíme se na setkání v Hannoveru.
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Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

V tomto čísle 
se představují:

Je nutné posílit společné politiky EU tam, 
kde přispějí  ke skutečné konkurenceschopnosti

1 – 2
2013

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

V tomto čísle 
se představují:

Spolupráce v oblasti jaderné energetiky
spojuje Evropskou unii s dalšími zeměmi

PF 2014
Milí čtenáři, 
přejeme Vám mnoho pracovních i osobních úspěchů v  roce 2014

Kolektiv redakce časopisu CzechIndustry

Máme nové webové stránky: www.casopisczechindustry.cz

3
2013

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

V tomto čísle 
se představují:

Strategie EU pro přizpůsobení přispěje
k lepší odolnosti Evropy vůči změně klimatu
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