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Řízení procesů v energetické výrobě si
v dnešní době nelze představit bez infor-
mačních technologií. A nejedná se

pouze o přímé řízení výroby elektřiny a tepla,
ale i navazující procesy jako je plánování a vy-
hodnocení energetické výroby, správa
a údržba výrobního zařízení, objednávání a pří-
jem paliva i substrátů, odbyt a fakturace dodá-
vaných komodit apod. 

Přestože tyto úlohy na sebe navazují, jsou
většinou řešeny pomocí různých aplikací a co
horšího, často se vstupní data zadávají opako-
vaně! Na trhu však existuje komplexní, plně
integrované řešení pro všechny zmiňované
procesy. Jedná se o SW řešení eSADA, které
bylo vyvinuto firmou EG – Expert na základě
konkrétních potřeb energetických společností.

Řešení eSADA má tři základní části:
•   Výrobní IS pro plánování a bilancování vý-

robních zdrojů a distribuce
•   Zákaznický IS pro vyhodnocení a zpracování

odbytu komodit odběratelům
•   Servisní IS pro správu a údržbu zařízení

a objektů

Srdcem celého řešení je Evidence zařízení
a Technologická informační databanka (TID),
což je datový sklad i unikátní výpočtový modul
s možností modelování výpočtů dle dané tech-
nologie. Všechny části tak pracují nad společ-
nou datovou základnou na bázi MS SQL Se-
rver nebo Oracle.

Evidence zařízení a Technologická
informační databanka (TID)
Opěrnou osou řešení je hierarchická evidence
výrobního i distribučního zařízení a jejich vlast-
ností. O tuto osu se opírá TID. Slouží pro sběr
a uchování technologických dat a pro jejich
následné zpracování a distribuci ke koncovým
uživatelům i jiným aplikacím.

TID je zpracována pro grafické prostředí
Windows i web. K dispozici jsou nástroje pro
získávání a zpracování uložených dat: TID –
správa veličin a dat, podpora pro algoritmizaci
vypočítávaných veličin a plánovací nástroje. 

TID umožňuje ukládání desetiminutových,
čtvrthodinových, půlhodinových, hodinových,
denních, měsíčních a ročních hodnot, které
vznikají při monitorování provozu libovolného
technologického zařízení. Pokud jsou hodnoty
získávány v půlhodinových, hodinových, den-
ních nebo měsíčních intervalech, je zajištěn
automatický výpočet až k ročním hodnotám
(vážené a aritmetické průměry, součty). 

Data z TID je možné exportovat ve standard-
ních formátech (CSV, XML). Otevřená struk-
tura TID umožňuje napojení jiných aplikací
přímo na interní datové tabulky. Dále je možné
na základě požadavků uživatele vytvářet libo-
volné prezentace v tabulkovém procesoru MS
Excel s využitím dat uložených v TID. 

Výrobní informační systém (VIS)
VIS podporuje jak procesy plánování a pří-
pravy výroby, tak bilancování skutečných hod-
not. V procesu plánování se počítají ze zada-
ných vstupních dat (obchodní údaje, energe-

tický kalendář, výrobní charakteristiky) vari-
anty plánu a přípravy provozu. Plánování se
provádí pro různé časové úrovně: roční pláno-
vání, měsíční, týdenní a denní příprava.

V procesu zpracování energetických bilancí se
na základě sbíraných údajů z technologie po-
čítají energetické a hmotnostní bilance po jed-
notlivých celcích:
•   Palivová bilance – vyhodnocení hospoda-

ření s palivy,
•   Kotelna – sledování bilančních parametrů

kotelny – kotle,
•   Strojovna - sledování bilančních parametrů

strojovny,
•   Bilance teplárenství – sledování výroby

a distribuce tepla,
•   Bilance elektřiny – sledování výroby a spo-

třeby elektřiny,
•   THN – technicko-hospodářské normy,
•   THU – technicko-hospodářské ukazatele.

Výsledkem je komplexní denní, měsíční
a roční bilance výrobny i distribuce. Dále jsou
k dispozici agendy jako Palivo a substráty,
Chemická laboratoř, Výpočet KVET, Emise,
Ekologická daň, Zelené bonusy, V1 – 12, Poho-
tové výkony.

Zákaznický informační systém (ZIS)
ZIS slouží především jako systém pro fakturaci
energetických komodit. Má za úkol objektivně
spočítat množství dodaných energetických ko-
modit zákazníkovi na daném odběrném místě
a po stanovení jednotkových a paušálních cen
aplikovaných na toto změřené nebo vypočtené
množství dodávek vystavit vyúčtování v sou-
ladu s legislativou. 

Z procesního pohledu řízení vztahů se záka-
zníky (CRM) systém umožňuje:
•   pořízení smlouvy s odběratelem včetně vy-

generování základních dokumentů v elek -
tronické podobě,

•   přípravu zálohových a fakturačních milníků
na uživatelem stanovené období

•   přenos předpisu záloh do účetnictví
•   uložení spotřeb energií jak pro fakturační

účely (přesně podle dat odečtů), tak pro bi-
lanční účely (změřená nebo vypočtená spo-

třeba je zahrnuta do určeného období v mě-
síčních intervalech)

•   efektivní kontrolu naměřených a vypočte-
ných hodnot před zpracováním do fakturač-
ních podkladů

•   možnost oprav na různých úrovních pří-
pravy (odečet, spotřeba, fakturační podklad,
faktura),

•   montáž a demontáž měřidel,
•   evidovat a sledovat termíny ověření měři-

del,
•   zohlednění odběrových diagramů při vý-

počtech záloh,
•   přípravu podkladů pro fakturaci,
•   přípravu vlastních faktur a jejich přenos do

účetního systému,
•   přenos skutečně zaplacených záloh a faktu-

rovaných částek z účetnictví.

Servisní informační systém (SIS)
SIS umožňuje kompletní správu zařízení
i vlastní řízení údržbářských prací. Obsahuje
bohatou funkcionalitu:
•   evidenci technologických objektů, resp. vý-

robních zařízení,
•   možnost nastavení vazeb mezi objekty, 
•   evidenci výrobních/technologických typů,
•   evidenci předpisů pro preventivní údržbu,
•   evidenci veškerých událostí na technologic-

kých prvcích a objektech (poruchy, vý-
padky),

•   plánování dlouhodobých akcí,
•   plánování preventivní údržby (periodické

i prediktivní),
•   řešení operativní – nahodilé údržby,
•   vlastní řízení prací pomocí pracovních pří-

kazů,
•   vyhodnocování údržby,
•   evidenci dokumentace k zařízení a událos-

tem (fotografie, zápisy z poruch…).

V komplexu všech částí eSADA vytváří uni-
kátní IS pro energetiku, ke kterému lze integro-
vat i standardní účetní systémy. ■

Ing. Petr Šnyta, MBA
Obchodní ředitel

EG – Expert, s.r.o.
www.egexpert.cz

eSADA – komplexní řešení IS pro energetiku
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Rozhodující bylo určitě i to, že jádro
společnosti vytvořili lidé, kteří své
práci obětovali velké množství času

a dokázali zužitkovat znalosti a schopnosti
získané praxí z předešlých let. Podstatnou
roli však také sehrála v té době menší kon-
kurence v oboru IT. O tom, co vše Kvasar
dnes nabízí a jaká byla cesta k úspěchu,
hovoříme s Vítězslavem Vicherkem, jedna-
telem společnosti. 

Můžete nám představit vaši společnost?
Firma byla založena v roce 1990.

V dubnu 1991 byla přeregistrována na spo-
lečnost s ručením omezeným.

Když jsme začínali, tak jsme měli dobrou
představu o trhu a požadavcích zákazníků.
Samozřejmě nám nahrávala, stejně jako
dalším firmám v oboru, doba, protože IT
technologie zažívaly obrovský rozvoj. Od
počátku jsme se orientovali na vývoj a pro-
dej ekonomických SW produktů. K jejich
vytváření byl tehdy vybrán produkt Turbo
Pascal od fy Borland (v současné době
Delphi od společnosti Embarcadero).
I přes rychlé získávání klientů komplexního
ekonomického „balíčku“ jsme se v roce
1992 rozhodli k zásadní změně dalšího za-
měření. Od roku 1993 se specializujeme na
komplexní problematiku personální
a mzdové agendy. Od tohoto okamžiku
jsme začali spolupracovat s několika dal-
šími SW společnostmi, které měly zpraco-
vány a nabízely ekonomické agendy, ale
neměly, nebo ne příliš dobře, zpracovanou
agendu personalistiky a mzdového účet-
nictví.

Výrazné zaměření na komplexnost po-
skytovaných služeb v agendě personalis-
tiky a mzdového účetnictví bylo od po-
čátku velmi kladně hodnoceno všemi na-
šimi klienty. Stejně jako poradenské
služby zaměřené na oblast personalistiky
a výpočet mezd, které tvoří nedílnou sou-
část naší nabídky. Zvolená problematika je
poměrně specifická a v rámci ekonomic-
kých agend vlastně poměrně samostatná.
Avšak počtem každoročních změn výpoč-
tových, kontrolních a ostatních vazeb vy-
nucených poměrně značným množstvím
legislativních úprav patří tato agenda jistě
k nejsložitějším. V průběhu času jsme
naše SW služby doplnili o zpracování
mezd formou outsourcingu. Dnes je vy-
užívá 200 klientů. 

Avšak nezůstalo jen u personalistiky
a mzdového účetnictví…

Máte pravdu. Pro část zaměstnanců spo-
lečnosti se stala novým nosným progra-
mem oblast životního prostředí, kde chy-
běla nabídka SW produktů pro potřeby vý-
konu orgánů státní správy a samosprávy,
tedy okresních úřadů, městských a obec-
ních úřadů... Zaplnění tohoto obrazně ře-

čeno bílého místa se ukázalo velmi prozí-
ravým a správným rozhodnutím.

Vlajkovou lodí společnosti je systém
PERM. Můžete nám ho více přiblížit?

Systém má řadu originálních vlastností,
které z něj udělaly atraktivní a konkurence-
schopný produkt využívaný více než tisí-
cem zákazníků.

Na prvém místě bych uvedl modularitu.
Systém spojuje všechny moduly do inte-
grovaného celku. Moduly pokrývají ve-
škeré agendy související se zaměstnan-
cem. Umožňují řídit výběr a přijímání za-
městnanců, jejich umístění do organizační
struktury podniku nebo instituce, určení
náplně práce, vzdělávání, odměňování
a další činnosti až po rozvázání pracovního
poměru.

Dále je to sledování evidence v časové
posloupnosti. Její využití je velmi široké.
Umožňuje například sledování rozvoje za-
městnance a následně vývoj jeho mzdy,
opravy mezd do minulosti, plánování
mzdových nárůstů, simulaci a optimalizaci
organizační struktury, plánování zaměstna-
nosti, plánování vzdělávání a postupnosti
jeho zabezpečování.

Předností systému je i ergonomie
a funkční uspořádání prvků na nejvyšší
úrovni. Výhodou PERMu je logické členění
do samostatných modulů. Zároveň je
umožněn přístup k jednotlivým oddělením
podle nadefinovaných uživatelských práv.
Důležitou vlastností systému je rozbalo-
vací nabídka položek a jejich logické uspo-
řádání i velmi rychlé vyhledávání.

Při tvorbě systému PERM byly použity
moderní programovací nástroje tak, aby
výsledný produkt efektivně využíval výpo-

četní techniku a nejnovější informační
technologie, která umožňuje propojitel-
nost systémů. V případě specifických po-
žadavků zákazníka je díky vnitřnímu pro-
gramovacímu jazyku možné systém jedno-
duše napojit na jiné informační systémy
organizace, například: docházkové sy-
stémy, stravovací systémy, účetnictví, vý-
robu apod. Systém je postaven na archi-
tektuře client-server, kde na straně klienta
se předpokládá MS Windows a na straně
serveru databáze podporující SQL (např.
Oracle, Informix, MS SQL Server a Fire-
bird). 

Konečně je to i uživatelská tvorba formu-
lářů a sestav. Kromě běžných sestav pro
personalistiku a mzdy má systém zabudo-
vaný generátor uživatelských sestav, který
umožňuje lehce a rychle vytvořit libovolný
požadovaný přehled. Tato možnost sou-
časně s interním programovacím jazykem
podstatně zkracuje čas implementací
a umožňuje realizovat i rozsáhlé úpravy do
systému PERM.

Doplnil bych ještě, že systém neustále
inovujeme, takže nyní nabízíme zdokona-
lený PERM3. 

Pro koho jsou určeny vaše služby?
Ve stručnosti bych řekl, všem. Jak pro

velké, střední i malé společnosti, příspěv-
kové i jiné organizace, tak pro drobné živ-
nostníky. Jak jsem uvedl, využívá je přes
tisíc zákazníků, mezi nimiž jsou významné
domácí i zahraniční společnosti. S celko-
vým počtem 28 zaměstnanců a obratem
z poskytovaných služeb cca 30 mil. korun
patří společnost Kvasar k významným soft-
warovým dodavatelům nejen ve Zlínském
kraji, ale i v České republice.

V čem je tajemství úspěchů, kterých dosa-
hujete?

Zde bych ocitoval z mise a vize společ-
nosti, v nichž jsme si stanovili následující
cíle: 

Mise - maximálně lidem usnadnit práci
a přístup k informacím. Přispívat k posilo-
vání stávajících a vytváření nových vztahů,
vzdělanosti, konkurenceschopnosti firem
i jednotlivců a podílet se tak na jejich úspě-
chu.

Vize - jsme spolehlivým partnerem
v oboru mzdového účetnictví a personál-
ního řízení. Solidním a poctivým přístu-
pem ke každému zákazníkovi prosazujeme
etiku do podnikání. Léta praxe potvrzují, že
tento postoj je naší významnou konku-
renční výhodou.

Doplnil bych ještě, že zákazník je u nás
na prvním místě. Na základě analýzy po-
třeb zákazníka a nároků na mzdovou a per-
sonální agendu mu doporučíme nejvhod-
nější řešení na míru, v případě potřeby
někdy systém doplníme či upravíme dle

Solidním a poctivým přístupem prosazujeme etiku 
do podnikání…
Společnost Kvasar je ryze českým výrobcem ekonomických systémů. Přesto, že začala svou činnost
bez spolupráce s domácím nebo zahraničním partnerem, byl její rozvoj úspěšný. 
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jeho specifických požadavků. Nabízíme mu
poradenství, konzultace, kvalitní servis
a nadstandardní péči.

Společnost klade maximální důraz na
kvalitní zabezpečení a ochranu dat svých
zákazníků. Na rostoucí rizika elektronické
komunikace reagujeme rozšiřující se na-
bídkou bezpečnostních prvků a řešení. Še-
tříme jim tak nejen finanční prostředky, ale
i drahocenný čas.

Ke spokojenosti našich zákazníků při-
spívá i včasná informovanost o nutnosti

použití novějších verzí pomocí online při-
pojení na www.kvasar.cz; snadná instalace
vyšších verzí bez zásahu IT specialistů;
průběžné sledování legislativních změn
a včasné informování uživatelů; důsledné
odzkoušení všech změn v programu před
jejich poskytnutím zákazníkům; maximální
snaha o rychlé řešení všech požadavků zá-
kazníků (nových funkcionalit a vazeb sy-
stému; informačně kvalitní a rychlé služby
na telefonickém a elektronickém hot-line
Kvasaru).

Připomínáme si deset let od vstupu České
republiky do Evropské unie. Toto období
bývá hodnoceno různě. Jak Vy osobně
vnímáte toto desetiletí, kdybyste měl shr-
nout klady a zápory, které nám členství
v Unii přineslo, které byste uvedl?

Pokud vím, tak v časopise bude i rozho-
vor s hejtmanem Zlínského kraje, který se
v něm zamýšlí nad klady a zápory našeho
členství v Evropské unii a jeho přínosem
pro kraj a také vystoupení našich nejvyš-
ších představitelů. Tedy osobností, které je
mohou hodnotit z celostátní a krajské
úrovně. Pokud jde o naši firmu, tak hlavní
přínos vidím v možnosti být v neustálém
„kontaktu“ se světovým vývojem v oblasti
IT, zanedbatelné nejsou ani různé granty fi-
nancované z evropských peněz, dále je to
možnost se prosadit na celoevropském
trhu a jeho prostřednictvím i za hranicemi
kontinentu. Stručně řečeno, když bych dal
na misku vah pro a proti, tak pro jedno-
značně převáží.   

Co byste přál Zlínskému kraji do příštích
deseti let?

Zlínský kraj je spojován se jménem
Baťa. Proto bych kraji přál co nejvíce no-
vých Baťů, tedy úspěšných firem a podni-
katelů, kteří budou nositelem dobrého
jména českého průmyslu v globalizova-
ném světě a budou pokračovat tak v ba-
ťovské tradici, která má i dnes v kraji řadu
následovníků.   ■

Traditional Czech supplier 
of modern control 
and signalling systems
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www.azd.cz
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CI01_62_63_Solidním a poctivým_CI_SABLONA  5/12/14  10:20 AM  Stránka 63



Vtomto roce, kdy již začínaly probíhat
politické změny ve většině bývalých
socialistických států v Evropě, se

představitelé svazových plynárenských or-
ganizací bývalého SSSR rozhodli, že by
pro celkovou větší informovanost mezi
plynaři, pro hledání nových technologic-
kých metod, pro zkvalitnění činnosti, pro
sjednocení norem, atd., prostě pro vše, co
by mohlo zajistit podle jejich názorů po-
krok, a to i na základě poznatků partnerů
z evropských plynárenských organizací,
bylo dobré vytvořit novou strukturu, kde
by právě pracovníci z plynárenských spo-
lečností republik SSSR mohli otevřeně ho-
vořit o svých problémech, o nových smě-
rech v plynofikacích oblastí, o normo-
tvorbě a také si předávat vzájemně zkuše-
nosti. 

Tato velká skupina stejně smýšlejících
plynárenských organizací svoji myšlenku
zformulovala do základního doku -
mentu, navíc se jim v dubnu 1990 podařilo
dostat se přímo k ministrovi Černomyrdi-
novi, který po vyslechnutí jejich návrhu dal
souhlas k vytvoření nové neformální orga-
nizace.  

Tak před 24 lety vznikla organizace
s plným názvem „Mezirepubliková asoci-
ace pro výrobní a vědecko-technickou spo-
lupráci plynárenských organizací“, dále jen
Asociace.

• • •
Společnost VEMEX s.r.o., byla založena

na přelomu let 2000/2001, zakládajícím čle-
nem byl i její současný generální ředitel
pan JUDr. Vladimír Ermakov. Hlavní náplní
byla především konzultantská činnost
s tím, že v čase kdy se Česká republika
stala členem Evropské unie, společnost za-
hájila přípravu na vstup na plynárenský trh
ČR. V roce 2003 získává licenci na obcho-
dování s plynem a elektrickou energií.

V letech 2004 až 2006 se intenzivně při-
pravuje na vstup na český trh a v polovině
roku 2006 podepisuje Kontrakt na dodávky
plynu s Gazprom export Moskva. Ve stej-
ném roce prodává první kubíky plynu Praž-
ské plynárenské. Rok 2007 je obdobím, kdy
řada středních, ale i velkých odběratelů
plynu se společností zahajuje jednání,
vzhledem k proběhlé liberalizaci trhu,
s cílem změnit monopolního dodavatele,
jímž byla v té době společnost RWE. Od
roku 2008 je společnost VEMEX plnohod-
notným hráčem na trhu s plynem v České
republice. Největší zkouškou kvality však
byla lednová Ukrajinská plynová krize
v roce 2009. Tuto zkoušku společnost
zvládla s absolutoriem tím, že splnila vůči

svým odběratelům veškeré povinnosti do-
davatele.

V roce 2010 společnost VEMEX reali-
zuje výstavbu svého prvního stojanu na
CNG v areálu firmy GASCONTROL Haví-
řov, v roce 2012 podepisuje dohodu se
společností LUKOIL o výstavbě dalších

stanic CNG v rámci čerpacích stanic LU-
KOIL.  

• • •
V průběhu uplynulých let se členové

Asociace setkávají každoročně v různých
členských zemích, v Karlových Varech
/2005/ a Praze /2012/. Tato zasedání probí-
hají dvakrát ročně a za téměř čtvrtstoletí se
výměna informací a profesionální diskuze
dostaly na vysokou úroveň. Poslední zase-
dání se konalo letos v březnu v Bratislavě.
Na jeho zdárném průběhu se významně
podílela dceřiná společnosti VEMEX
ENERGO s.r.o. 

A kdo jsou v současnosti hlavní členové
Asociace. Začněme zakládajícími člen-
skými zeměmi: 

Ukrajina je představovaná jednak gene-
rální ředitelkou Asociace paní Olga Gorbej
a dále regionálními plynárenskými organi-
zacemi, které se z důvodu velkého počtu
firem různě střídají v účasti s jednou výjim-
kou, a tou je vždy účast představitel Terno-
polgazu a státní organizace Ukrtransgaz,
který je součástí Naftogazu.

Pobaltské země se účastní svými mono-
polními dovozními a prodejními organiza-
cemi jako zástupci z Estonska, Lotyšska
a Litvy, tzn.  Eesti Gaz, Latvijas Gaze a Lietu-
vos Dujos, které mají za akcionáře takové
společnosti jako E.ON/Ruhrgas a Gazprom.

Bělorusko je zastoupeno státní spo-
lečností Beltopgaz a jejími podřízenými
plynárenskými regionálními společ-
nostmi.

Historie společnosti VEMEX a některé její projekty
Píše se rok 1989 a ve Francii probíhá plynárenský kongres, kterého se ve velké delegaci bývalého
SSSR také zúčastňují plynárenští představitelé ze svazových republik. V té době ještě nebyl Gazprom,
ale Ministerstvo plynárenského průmyslu SSSR, v jehož čele stál ministr, který v dalších letech právě
zosobňoval ruské plynárenství, Viktor Stěpanovič Černomyrdin. 
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Vladimír Ermakov, generální ředitel společnosti
VEMEX 

Nově otevřená čerpací stanice v areálu Depa
České Pošty v Plzni 
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Moldávie – Moldovagaz (kde je také ak-
cionářem Gazprom) a její distribuční spo-
lečností.

Rusko –  Mosgaz, Gazprom se tradičně
zúčastňuje, ale v současné době není čle-
nem. 

Česká republika – VEMEX
Finsko – Gasum
Německo – E.ON – zastoupení v Lotyš-

sku
Arménie – Armrosgasprom (více jak

80% akcionářem je Gazprom)
Kazachstán – KazTransGaz 
Plynárenští experti v Bratislavě diskutovali

o tématech jako je liberalizace plynáren-
ského trhu, regulace a vzájemná spolupráce.
Václav Lerch z VEMEX ENERGO, s.r.o., cha-
rakterizoval český trh, kde liberalizace prošla
třemi fázemi a začala se už příchodem zahra-
ničních investorů. VEMEX ENERGO se stal
vůbec prvním alternativním dodavatelem
v ČR. Dnes na českém trhu v plynárenském
sektoru působí až 66 konkurentů. Ve své pre-

zentaci též uvedl, že z hlediska cen plynu se
Česko v segmentu domácností pohybuje
v evropském průměru, ale v průmyslu jsou
ceny nad evropským průměrem.  

„Oceňujeme, že místem konání jedné
z nejvýznamnějších akcí plynárenských
společností se stalo právě Slovensko, které
si už do značné míry prošlo liberalizací ply-
nárenského trhu. I když není členem Asoci-
ace, může ostatním zemím poskytnout
cenné zkušenosti z řízení tohoto procesu,“
uvedla generální ředitelka Olga Gorbej.
„Plynárenské soustavy jednotlivých zemí
nemohou fungovat autonomně, jsou přiro-
zeně propojené infrastrukturou, a proto se
další vývoj celého odvětví musí nastavovat
v dialogu a spolupráci více zemí,“ dodala. 

• • •
Kromě své velmi silné pozice na trhu

s plynem v ČR a na Slovensku, je společ-
nost VEMEX jedním z nejvýznamnějších
hráčů na trhu CNG v České republice.
V současné době kromě své svého prvního

čerpacího stojanu v Havířově realizovala
stanice v Ostravě, Opavě, Olomouci a Krá-
lově Dvoře u Berouna (vše v areálu čerpa-
cích stanic LUKOIL). Dále pro veřejnost
a vozy České pošty letos otevřela stanici
v Plzni a dalších 9 otevře v termínu od
května do srpna tohoto roku.

Společně s cihlářským koncernem Wi-
enerberger se podílela na přechodu kolové
techniky z nafty na CNG v cihelnách Jezer-
nice a Novosedly, což významně přispělo
k ekonomickým úsporám koncernu.

• • •
Kromě prodeje zemního plynu a reali-

zace programu CNG je společnost velmi
aktivní i v ekologických projektech – zales-
nění parku v Litvínově, zalesnění zóny před
školou a školkou v Opavě, projekt pohyb
a zdraví v Satalicích – předání 25 jízdních
kol a výstavba cyklistické dráhy ve spor-
tovním areálu. V letech 2014/2015 se zapojí
do projektu „bílý čáp“ s Českým ornitolo-
gickým svazem. ■
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Spotřeba stlačeného zemního plynu
(CNG) se zvyšuje. Ve stále větší míře
využívají toto palivo státní organi-

zace, hlavně pošta, a dopravní podniky.
V Česku se loni spotřebovalo téměř 22 mil.
kubíků stlačeného zemního plynu, což je
o 44 % více než v roce 2012. Výsledky vy-
soce předčily očekávání. Za posledních pět
let se přitom spotřeba ztrojnásobila. CNG
se používá převážně jako pohonná hmota
pro osobní, nákladní a komunální vozy
a autobusy. V menší míře na toto palivo
jezdí také manipulační vozíky a lokomo-
tivy.

Podle údajů Sdružení automobilového
průmyslu se v České republice eviduje cel-
kem asi 5,5 mil. vozidel, z toho na CNG
jezdí kolem 6700 vozů, tedy něco přes
jedno promile. Nových vozů se loni zare-
gistrovalo zhruba 189 tisíc, z toho na stla-
čený zemní plyn jich bylo více než 2000,
což už dělá přes 1 % všech nových vozů.
Většina vozidel na tento alternativní pohon
patří mezi osobní, v kategorii nákladních
jezdí u nás na stlačený zemní plyn 60 aut
a autobusů je 430 (čísla platná v polovině
ledna).

Automobily na CNG si pořizují hlavně ři-
diči a firmy s vyšším počtem ujetých kilo-
metrů. Nejčastějším důvodem pořízení
CNG vozidel je velké snížení nákladů na
provoz. Cena CNG je zhruba poloviční
oproti benzinu či naftě. Proto si CNG vybí-
rají například firmy s velkými autoparky,
spediční firmy a dopravní podniky.

Vedle dopravních podniků patří k nejvý-
znamnějším zájemcům o pořízení vozidel
na stlačený plyn státní organizace. Po-
stupně si nově pořizují, nebo rozšiřují své
flotily na CNG podniky jako Česká pošta,
hasičské záchranné sbory či policie. Uka-

zuje se, že nepotřebují tak širokou síť pl-
nicích stanic, jejichž nedostatek bývá nej-
častěji zmiňován jako problém přechodu
na toto alternativní palivo. Pokud se pro-
vozuje více vozů na CNG na jednom
místě, často se vyplatí postavit i soukro-
mou plnicí stanici přímo v areálu společ-
nosti.

Pokud si firma pořídí manipulační tech-
niku na zemní plyn, výstavba plničky je pak
již téměř nezbytná. Stanice s pomalým pl-
něním, které trvá až několik hodin a plní se
tedy převážně v noci, stojí od asi 150 tis.
korun. Cena stanice s rychlým plněním se
pohybuje v milionech korun. V případě, že
má firma větší vozíkovou flotilu, investice
se může vyplatit již za jeden až dva roky.

Společnost Linde Material Handling vy-
rábí a na českém trhu nabízí vysoko-
zdvižné vozíky na CNG již od roku 2005.
V loňském roce také otevřela v centrále
společnosti v Praze vlastní plnicí stanici
a tu využívá i pro flotilu 18 osobních firem-
ních vozů na CNG. „Nové vysokozdvižné
vozíky na CNG jsou nejenom velmi ekolo-
gickým řešením, ale hlavně přinášejí v po-
rovnání s dieselovými vozíky významnou,
přibližně 50% úsporu nákladů na pohonné
hmoty," říká Jiří Klenk, zástupce obchod-
ního ředitele Linde MH. Podle něho firma
prodala za minulý rok řádově stovky vo-
zíků na CNG, přesná čísla ale sdělit ne-
může. 

CNG u nás nejvíce využívá Česká pošta.
Provozuje v současné době celkem asi
5300 vozidel, z čehož kolem 700 jezdí na
zemní plyn, včetně 60 osobních aut, 20
nákladních a zbytek jsou dodávky. Tento
počet se bude nejspíš dále zvyšovat. Už je
vyhlášen tendr na pořízení několika sto-
vek vozů formou operativního leasingu.

Jestli budou na naftu, nebo CNG, závisí
pouze na počtu a hustotě sítě plnicích sta-
nic. „Tato vozidla jsou v běžném provozu
jednoznačně výhodnější, s auty na CNG
šetříme až 40 % nákladů," říká Jan Kubá-
sek, ředitel odboru dopravy České pošty.  

Rozsáhlým vozovým parkem na CNG
disponuje také strojírenská skupina Vítko-
vice, která má celkově kolem 400 vozidel
na toto palivo. CNG vozy začínají po-
stupně využívat i policisté a hasiči. „Roz-
hodli jsme se pro obměnu nejméně polo-
viny všech našich vozů. V současné době
jich na CNG provozujeme celkem 20. Jen
za rok 2012 při průměrném počtu naje-
tých asi 800 tis. km činila úspora více než
milion korun, návratnost naší investice
byla jen asi rok a půl," říká Zdeněk Hara-
zim, ředitel Městské policie Ostrava.
Osobní auta na CNG si pořídili také třeba
pardubičtí hasiči.

Chronickým problémem trhu s CNG je
nedostatek plnicích stanic. Na konci loň-
ského roku bylo v Česku k dispozici 50 ve-
řejných a 108 neveřejných. Zatímco veřej-
ných stanic přibylo za celý rok pět, tzv. do-
mácích stanic, tedy soukromých, loni
vzniklo přes 20. To naznačuje zájem o pře-
chod na tento alternativní pohon právě ze
strany majitelů větších flotil.

Už na počátku letošního roku ale při-
byly další dvě veřejné plnicí stanice zem-
ního plynu a celkem jich má letos vznik-
nout nejméně 45. E.ON plánuje 12 až 14
plniček, Vemex nejméně 10, společnost
Vítkovice chce letos vybudovat přes 20
stanic ve spolupráci s Benzinou a RWE
nejméně 3 stanice, také na čerpačkách
Benziny. Pokud plány všem zřizovatelům
vyjdou, množství plnicích stanic by se
téměř zdvojnásobilo. 

Spotřeba CNG roste, 
síť plnicích stanic se letos zdvojnásobí
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Česká armáda potřebuje alespoň pět
nových radarů nejpozději do dvou až
tří let, utratit za ně chce zhruba 1,3

miliardy korun. „Oproti tomu, co je v sou-
časnosti na trhu, je radar s typovým ozna-
čením RL-3DM ReUNION generačně dál, je
plně digitalizovaný a mobilní. Vychází z po-
žadavků české armády definovaných na
konci roku 2012. Samozřejmě jsme
schopni jej integrovat do systému proti-
vzdušné obrany,“ řekl šéf společnosti Retia
Petr Novák.

Eldis, což je další nástupce zaniklé par-
dubické Tesly, dodá „srdce“ radaru, tedy
anténu vyvinutou ve spolupráci s minister-
stvem průmyslu a obchodu. Tatra Kopřiv-
nice pak vyrobí podvozky. Jejich partne-
rem je VOP Slovakia, což je holding sdru-
žující vojenské opravárenské podniky.

„Pokud by obě armády zařízení Re -
UNION zařadily do výzbroje, velká část
ceny se oběma státům vrátí ve formě daní
a sociálních odvodů. Radary navíc přine-
sou zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti jak
vojenského, tak civilního letového pro-
vozu. Čeští a slovenští politici zájem o spo-
lupráci v oblasti obrany už přes deset let
deklarují, zatím se ale žádný projekt nere-
alizoval. ReUNION nabízí možnost propo-
jení nejen vzdušných sil obou zemí, ale i je-
jich průmyslu,“ dodal P. Novák.

Co to je ReUNION

ReUNION (celým typovým označením RL-
3DM ReUNION) je název radaru středního
dosahu vyvíjeného pro Armádu ČR
a Ozbrojené sily SR jako náhrada za zasta-
ralé radary ruské výroby (zejména P-37)
projektovým týmem českých a sloven-
ských firem. Slovo ReUNION symbolizuje
spojení několika renomovaných podniků
z ČR i SR pro dosažení společného cíle,
kterým je dodat ve stanoveném termínu
moderní radar splňující všechny náročné
požadavky ozbrojených složek obou států.

Nový česko-slovenský přehledový 3D
radar typu MADR má být schopen de-
tekce cíle o radarové odrazné ploše 1 m2

na vzdálenost až 250 km. Kombinuje
v sobě prvky primárního a sekundárního
radaru – sekundární radiolokátory AČR
ani OSSR ve výzbroji dosud neměly. Při-
nese tak významné zkvalitnění v oblasti
zabezpečení vojenského i civilního leto-
vého provozu nad ČR i SR. Je vysoce mo-
bilní, ve srovnání se svými současně na-
sazenými předchůdci je energeticky

úspornější a pro svůj provoz vyžaduje po-
loviční počet obsluh.

Ozbrojené síly obou zemí tak dostanou
špičkový výrobek, jenž snese to nejpřís-
nější srovnání s těmi nejlepšími radary
z celého světa, vyvinutý renomovanými
českými a slovenskými firmami. Přitom
u strategického projektu, jako je radar pro-
tivzdušné obrany, je výhodné, pokud je ka-
pacita k zajištění jeho životního cyklu
přímo na území státu.

Pro nový radar středního dosahu jsou
stanoveny náročné požadavky, které sice
jsou reálně dosažitelné, ale neplní je zatím
žádný komerčně vyráběný radar a český
stát se již podílel na vývojových nákladech
komponentů ReUNIONu. Ve všech vyspě-

lých zemích světa přitom platí, že domácí
obranný průmysl a ozbrojené síly fungují
synergicky, jako dobře sehraní partneři.

Důležitý pro bezpečnost občanů 
ČR a SR
Dnešní letecká doprava je dynamicky se
rozvíjejícím oborem a společně s počty le-
tounů ve vzduchu roste i riziko incidentu
v letovém provozu. Ačkoli pozemní zabez-
pečovací systémy a palubní avionika jsou
stále sofistikovanější, technické závady le-
tounů, degradace systémů pozemních sta-
novišť řízení letového provozu nebo efekty
působení nepříznivých meteorologických
jevů nikdy nelze zcela vyloučit. Zcela re-

České a slovenské zbrojovky se dohodly 
na společném vojenském projektu 
Prvním společným projektem česko-slovenské strategické obranné spolupráce se stane projekt 3D
radaru ReUNION. Memorandum o spolupráci podepsalo 13. března v Pardubicích pět společností
radarového a obranného průmyslu z ČR a SR. Podpisu memoranda byli přítomni významní hosté:
slovenský velvyslanec v České republice Peter Weiss, velitel vzdušných sil Slovenské republiky
brigádní generál Miroslav Korba a národní ředitel vyzbrojování Ministerstva obrany Slovenské
republiky brigádní generál Juraj Krištofovič. Za českou stranu byl přítomen velitel 
25. protiletadlového raketového pluku plukovník Vladimír Barca.     
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Vlastnosti RL-3DM ReUNION
Vysoká přesnost měření azimutu a výšky
– monopulsní systém
Velká rozlišovací schopnost v dálce
Přepínání režimů optimalizovaných pro
různé mise
SW konfigurace celého systému, včetně
vysílacích a přijímacích svazků
Adaptivní zpracování RL signálů
Změna režimu agility dle situace REB 
Vysoké potlačení odrazů od plošných (te-
rénu) i objemových útvarů
Podpora algoritmů identifikace typu cíle
z parametrů 3D tracku
Rychlý start polovodičového vysílače
bez žhavení.

Prostředky elektronické ochrany –
vlastnosti EMCON
Velká šířka pásma pracovních frekvencí
(≈ 10 %)
Frekvenční a kódová agilita s průběžným
monitorováním pásma pracovních fre-
kvencí (včetně režimů puls-puls)
Velký dynamický rozsah, vysoká selekti-
vita
Náhodnost volby parametrů vysílaného
signálu (ochrana proti klamným ruši-
čům)
Automatické určení směru na rušič
Nízká úroveň postranních laloků antény
Koherentní kompenzace rušení v po-
stranních lalocích antény (SLC)
Detekce střel ARM
Podpora připojení návnad jako ochrana
proti ARMs.

Nízké demaskující účinky
Malý špičkový výkon – velký činitel pl-
nění
Omezené vyzařování v IR oblasti
Nízká hlučnost

Spolehlivost a životnost

BITE diagnostika včetně lokalizace vad-
ného LRU/SRU
Modulární struktura (paralelní)
Distribuovaný polovodičový vysílač
s GaN prvky
Intenzivní chlazení, fail-soft design
Možnost různých klimatických packů do
různých klimatických podmínek - do růz-
ných misí v souladu se STANAG.

Vysoká mobilita

Standardní vozidlo 8x8 vybavené Multi-
lift
Provoz na vozidle/mimo vozidlo
Zvednutí radarové hlavy až výše 8/10 m
Doba svinu/rozvinu cca 10 minut

Přepravitelnost

Silniční přeprava
Na vlastním podvozku (ISO-1C)
Zpevněné komunikace
Těžký terén
Standardní automobil pro ISO-1C kontejner
Letecká přeprava (kategorie C-130)
Námořní a železniční přeprava
Na půdorysu standardního kontejneru
ISO-1C
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álné je též riziko únosu letounu, protipráv-
ního činu na palubě, či například život
ohrožujících zdravotních těžkostí osob na
palubě.

To všechno jsou argumenty, proč
i v dnešní době navzdory vysokým finanč-
ním nákladům na pořízení a provoz tech-
niky i na výcvik personálu udržovat v pro-
vozu vlastní protivzdušnou obranu (PVO)
včetně nadzvukových stíhacích letounů,
které jsou schopny civilním letadlům
v tísni pomoci. Česko a Slovensko dnes
používají stejné zastaralé radary ruské vý-
roby a mají proto stejnou potřebu obměny
této technologie

Kolik to bude stát?

Projektový tým je připraven garantovat, že
cena ReUNIONu nepřekročí již známou na-
bídku polského výrobce na přímé dodání
radarů TRS-15. Oproti tomuto typu je ale
ReUNION výrazně výkonnější a moder-
nější technologií (polský radar nesplňuje
požadavky Armády ČR).

Na projektu vydělají oba státy, protože
místo čistého výdaje na obranu se jim
velká část nákladů (minimálně 1/3) vrátí
díky daňovým odvodům a zaměstnanosti,
o exportním potenciálu nemluvě.

Je výhodný i pro obě armády, protože zí-
skají špičkovou technologii od renomova-
ných firem v oboru, pro které se bude jed-
nat o referenční zakázku.

Získají na něm i zaměstnanci zúčastně-
ných firem, kteří mají jistotu zaměstnání na
několik let. Jedná se vesměs o špičkové
specialisty a odborníky na moderní tech-
nologie.

Na projektu by samozřejmě měly vydě-
lat i firmy v projektovém týmu, nicméně in-
tegrátor projektu (RETIA a.s.) kalkuluje, že
zisk projektu bude vzhledem k nákladům
na vývoj nepatrný a že větší marži lze oče-
kávat až díky případným exportním zakáz-
kám.

Kdo a kolik na projektu ušetří

Přehled o vzdušném prostoru je v dnešní
době klíčový, a pokud máme mít informaci
o vzdušném prostoru, potřebujeme kva-
litní radary. V současnosti má AČR pro tyto
potřeby zejména radary, které byly vyrobeny
před mnoha lety v SSSR. Výměna těchto ra-
darů sovětské výroby (P-37, PRV-17) je,
vzhledem k jejich životnosti, nákladům na
provoz a stavu, nezbytná. Z tohoto po-
hledu není jiná cesta, než ji provést. Otázka
je, jak tuto výměnu uskutečnit tak, aby byly
maximalizovány bezpečnostní a uživatel-
ské efekty a zároveň minimalizovány celo-
společenské náklady s výměnou spojené.
Z tohoto hlediska je česko-slovenský pro-
jekt radaru RL-3DM ReUNION optimální.
Přináší pro AČR ten nejmodernější, polo-
vodičový, plně digitální, softwarový, multi-
role radar za cenu zahraničního elektronko-
vého radaru s nedostatečným dosahem,
jehož pořízení připravovalo MOČR v 3. a 4.
čtvrtletí roku 2013 (pro cenu RL-3DM ReU-
NION se předpokládá, že platí TTP dle RFI
z konce 2012). Navíc, z hlediska ČR, dojde
k zpětnému transferu financí do státního
rozpočtu ve výši cca 45 % z ceny, kterou 
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zaplatí MOČR, pokud bude projekt radaru
RL-3DM ReUNION ze strany MOČR akcep-
tován. 

Lze ověřit přiměřenost nákladů

Na přiměřenost nákladů na projekt exis-
tuje více úhlů pohledu. První pohled je ze
strany porovnání parametrů a cen srovna-
telných výrobků, druhý je ze strany ná-
kladů dodavatele na výzkum, vývoj a vý-
robu produktu a třetí je z pohledu ČR a SR,
respektive daňového poplatníka.

Z hlediska cen srovnatelných výrobků
aktuálně neexistuje takový vysoce mo-
bilní radar, který by naplňoval podobným
způsobem požadavky AČR, jež uveřejnila
v RFI koncem roku 2012. Na základě výzvy
RFI MOČR disponuje řadou technických
a cenových informací od různých vý-
robců. V druhé polovině roku 2013 MOČR,
na základě rozboru těchto informací, vy-
bralo jako nejvhodnější polský elektron-
kový radar TRS-15 od výrobce PDH -
BUMAR. MOČR intenzivně připravovalo
pořízení těchto radarů, přestože neplnily
některé důležité požadavky AČR, a to za
kusovou cenu 40 mil. polských zlotých
pro deset kusů; při převedení kurzem de-
viza prodej a započítání DPH to činí 325
mil. CZK. RETIA, a.s., jako dodavatel ra-
daru RL-3DM ReUNION, ve spolupráci
s ostatními výrobci garantuje, že je scho-
pen dodat tento o generaci modernější
polovodičový, digitální radar s dosahem
na cíl o velikosti 1m2 větším o 56 % za
cenu, která bude maximálně stejně vy-
soká, nebo i nižší, v závislosti na celko-

vém počtu odebraných kusů (platí pro pa-
rametry dle RFI/2012).

Z pohledu České a Slovenské republiky
neexistuje výhodnější možnost z hlediska
přínosu pro státní rozpočet, zaměstna-
nost a následný export, než nákup radarů
RL-3DM ReUNION. Pokud bude projekt
RL-3DM ReUNION realizován, ušetří
státní rozpočty ČR a SR cca 1300 mil. Kč
v Česku a cca 28,8 mil. € na Slovensku,
a to jednak na přímých příjmech do roz-
počtu a dále na politice zaměstnanosti
(při kusové ceně 325 mil. CZK vč. DPH
a 10 odebraných kusech radarů společně
v ČR a SR).

V jakém stádiu je projekt?

Hlavní účastníci se na tento projekt připra-
vují již delší čas a realizovali řadu postup-
ných technických a technologických kroků,
z nichž některé byly podpořeny i v rámci
dotačních programů MPO ČR nebo jiných.
U všech společností probíhal i rozvoj po-
třebné infrastruktury pro projekt. Lze kon-
statovat, že z hlediska technologií je v za-
daném pásmu (S band) již vše k dispozici
– od polovodičového vysílače přes přijí-
mač, přímou digitalizaci a filtraci signálu,
zobrazení, po datové výstupy pro připojení
do nadřízených systémů. Zbývá dokončit
systémovou integraci a z těchto technolo-
gií integrovat radar MADR tak, aby co nej-
lépe splnil požadavky RTV a PVO vojsk
AČR a OSSR. Dále bude nezbytné provést
zkoušky systému a vojskové zkoušky. Poté
bude možné vyrobit a dodat potřebný
počet systémů.

Jak funguje spolupráce více firem
z více zemí?

V oblasti rozsáhlých mezinárodních obran-
ných projektů má největší zkušenosti inici-
átor projektu, firma RETIA. V současnosti se
podílí na mezinárodním projektu NATO AGS,
který svým rozsahem překračuje projekt
MADR a spolupráce probíhá mezi cca 15 ze-
měmi NATO. Koordinace je založena na
jasné definici rozsahu prací jednotlivých
firem, analýze rizik, proaktivnímu přístupu
k jejich řešení a na důsledné kontrole tech-
nických kroků při dodržování časového har-
monogramu. RETIA disponuje technologic-
kými prostředky pro řízení a sledování takové
spolupráce, zejména systémem DOORS.

Historicky RETIA realizovala úspěšnou
spolupráci na zástavbách IFF s firmou BAe
a LOT Trenčín na Slovensku či projekt na
náhradu raket systému KUB s firmou
MBDA. V současnosti probíhá společná
modernizace desítek radiolokátorů včetně
technologického ofsetu do vietnamského
průmyslu nebo dodávky mobilních radarů
krátkého dosahu pro AČR společně s dal-
šími podniky AOBP České republiky.

Spolupráce na projektu radaru MADR
probíhá v souladu s normou ČSN ISO/IEC
15288 a v rámci certifikovaných systémů
managementu konfigurace AQAP 2110,
tyto normy upravují a definují postup při
vývoji a realizaci rozsáhlých systémů.   

Kam se ReUNION může exportovat?

Radar je řešen tak, aby naplnil náročné
a zároveň různé požadavky budoucích zá-
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kazníků v oblasti protivzdušné obrany. Na
jeho realizaci se používají nejmodernější
technologie a díky zvolené koncepci soft-
warového radaru je možné ho programově
konfigurovat pro plnění různých úkolů,
a tak splnit širokou škálu požadavků jedno-
tek protivzdušné obrany jak radiotechnic-
kého vojska, tak i raketových sil v různých
armádách. Obecně je tento radar ze strany
uživatele definován jako náhrada P-37
a PRV-17 s výbornou využitelností i pro po-
třeby PVO, zejména raketového vojska, na
taktické i operační úrovni.

Obecně je situace v oblasti vlivu býva-
lého SSSR obdobná, státy disponují do-
sluhujícími radary typu P-37, které provo-
zují v kombinaci s dosluhujícími radaro-
vými výškoměry PRV-17. Lze tedy hovořit
o potřebě nahradit stovky kusů těchto ra-
darů, a to bez území Ruské federace. RL-
3DM ReUNION je koncipován jako multi-
funkční systém, který je mimo jiné AČR
a OSSR definován jako taková náhrada,
a to mu přináší významnou konkurenční
výhodu.

Tržní uplatnění RL-3DM ReUNION se
předpokládá  v nových zemích NATO, jako
jsou Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko,
Chorvatsko a pobaltské státy, kde je nut-
nost obměny těchto starých radarů za
nové velice naléhavá. V této oblasti mů-
žeme mluvit o potřebě cca 20 kusů. Dal-
šími státy, kde je možné uplatnění radaru
RL-3DM ReUNION, jsou Gruzie, Uzbekis-
tán, Arménie a Ázerbájdžán, Indie a Viet-
nam a země severní Afriky, kde je, v pří-
padě obměny radarů P-37, celkový před-
pokládaný počet cca 70 radarů.

RL-3DM ReUNION bude dále prezento-
ván v zemích jihovýchodní Asie (Indoné-
sie, Malajsie, Filipíny apod.), kde je značná
poptávka po nových radarech typu MADR,
která je vyvolaná generační obměnou ra-
darů pro protivzdušnou obranu vybave-
nou raketovými prostředky SHORAD
a středního dosahu. Toto je trh s potenci-
ální velikostí cca 15 radarů.

Šance na uplatnění má radar i v Jižní
Americe, kde se v mnohých zemích budují
armády na nových základech (Chile, Ar-
gentina a další) a je žádaná výzbroj i od ji-

ných než tradičních dodavatelů, kteří v mi-
nulosti v těchto zemích působili. Celková
potřeba je cca 15 radarů.

S přihlédntím k parametrům technic-
kým, taktickým, operačním i ekonomickým
je stanoven plán odbytu 60 kusů radarů
RL-3DM ReUNION v horizontu 15 let.

Vzhledem ke striktnímu postupu starých
zemí EU a NATO, které zakázky v dané ob-
lasti zadávají napřímo (případně takovým
způsobem, aby uspěl jen národní dodava-
tel) vždy svým národním dodavatelům,
a to většinou i s přímou úhradou vývojo-
vých nákladů, nelze předpokládat masivní
uplatnění v této oblasti.

Rizika projektu a obrana proti nim

Jednoznačně hlavním rizikem projektu je
pomalý, případně nerozhodný postup
MOČR, protože je předpoklad uzavření
první etapy dodávek do roku 2018 a každé
odsunutí kontraktu splnění tohoto termínu
problematizuje. Obrana proti tomuto riziku
je mimo možnosti firem.

Dalším rizikem je vliv lobbingu zahra-
ničních firem, které, přestože v jejich sídel-
ních zemích nepřichází do úvahy, že by ta-
kovou zakázku neobdržely napřímo, tak
zde udělají vše pro to, aby byly domácí
firmy odstaveny. To má přímou souvislost
s rizikem předchozím. Obranou proti to-
muto riziku je pravdivé informování stát-
ních představitelů o projektu a jeho sku-
tečných dopadech a víra, že našim státním
představitelům jde skutečně o to, co nám
říkají.

Z technického hlediska je rizikový sou-
běh požadavků RTV a požadavku na vyso-
kou mobilitu vyplývající z požadavku PVO
a ochota akceptovat ze strany zadavatele
omezení plynoucí z fyzikálních principů,
vzhledem ke znalostní bázi, kterou dnes
AČR disponuje. Zde se jeví jako možná eli-
minace těchto rizik zapojení do posuzování
požadavku nezávislé instituce, které dispo-
nují adekvátní znalostní bází.

V celém projektu není žádný prostor pro
závažnější chyby a to klade extrémní poža-
davky na spolupráci firem. Sdružení če-
ských a slovenských firem si je těchto rizik

plně vědomo a připraveno je úspěšně
zvládnout.

V souladu s právem EU

Projekt radaru RL-3DM ReUNION je dílo,
které je z hlediska práva EU nejen v sou-
ladu, ale dokonce žádoucí a podpory zaslu-
hující, protože se jedná o společný projekt
spolupráce dvou států EU. Z hlediska
práva EU je dokonce bezproblémově ak-
ceptovatelné, podle článku 3.4.6 smluv
o ES, pro obranné účely přímé zadání za-
kázky domácímu výrobci, a tak to prakticky
všichni dlouhodobí členové EU dělají. Zde
je důležité, že existuje domácí výrobce.
Projekt mezinárodní spolupráce je vyšší
úroveň, je to mezinárodní kooperace, což
je naprosto v souladu s politikou EU.

Charakteristika účastníků projektu

Firma ELDIS Pardubice, s.r.o., poskytuje
v radiolokačním oboru komplexní řešení
potřeb a přání zákazníků. Zkušený tým spe-
cialistů provádí analýzy problémů, reali-
zační studie, řízení projektů, vývoj obvodů
a programového vybavení, elektrické
a mechanické konstrukční řešení až po
funkční zkoušky a instalaci zařízení.

Elektrotechnický výzkumný a projektový
ústav, a.s., se zabývá výrobou magnetic-
kých obvodů, standardní a povrchovou
montáží plošných spojů, konstrukčním
provedením, konečnou montáží a zkou-
škami produktů. Je akreditován jako Slo-
venské zkušební centrum – SKTC 101
a provádí zkoušky: elektromagnetické
kompatibility, vibrační, rázové, odolnosti
vůči nárazům, klimatiční a izolační a funkč-
nosti, pevnosti a odolnosti elektroniky.

RETIA je technologickou společností,
která vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary,
raketové prostředky, systémy velení a ří-
zení, záznamové systémy, UWB lokalizační
zařízení a komunikační systémy. Tyto pro-
dukty dodala a dodává AČR, armádám
zemí NATO a dalším vojenským i civilním
zákazníkům v ČR i ve více jak 40 zemích
světa. 

TATRA TRUCKS a.s., vlastní světozná-
mou kopřivnickou automobilku od března
2013. Novým vlastníkům a jejich klíčovým
manažerům se podařilo v první polovině
roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět ele-
mentární důvěru bank i subdodavatelů.
V roce 2013 se TATRA TRUCKS podařilo
vyrobit 763 kompletních vozidel (nejvíce
od roku 2008) a prodala 722 vozidel. Pro
rok 2014 plánuje společnost prodej 760 vo-
zidel.

VOP Slovakia se orientuje na výrobu,
služby a obchodní činnost v oblasti speci-
ální výroby pro obranné účely. Součástí
jejích aktivit jsou odborné činnosti v ob-
lasti řídicích a navigačních systémů, radio -
lokační, radionavigační a radiokomuni-
kační techniky. Dodává komplexní řešení
v oblastech služeb letištního technického
zabezpečení a systému protivzdušné ob-
rany.  ■

Zpracováno z Infokitu k projektu 
ReUNION a prezentace při podpisu 

memoranda o spolupráci
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V letošním roce vstupuje do rozhodující
fáze evropský program podporující
soudržnost regionů (ERDF) "Výzkum,

vývoj a inovace", který má rozpočet v řádech
desítek miliard Kč. Nově vzniklá centra vý-
zkumu, vývoje a inovací představují na české
poměry velké kapacity jak infrastrukturní, tak
personální a to především v Brně, Ostravě,
Plzni a Liberci, jejichž relevantní části jsou ori-
entovány na technické disciplíny využitelné
pro inovace v českém průmyslu. Toto předsta-
vuje příležitost pro český průmysl formou zvý-
šené nabídky „outsourcování“ výzkumně-vý-
vojových, zkušebních i technicko-experimen-
tálních prací. Na druhé straně program VaVpI
představuje také určitou hrozbu pro český prů-
mysl, kterou bude nedostatek volných kvalit-
ních absolventů technických oborů, kteří
budou v následujících letech do značné míry
absorbování nově vzniklými centry výzkumu.

Aby program VaVpI byl dlouhodobě uži-
tečný pro český průmysl, je zapotřebí aktivně
přistupovat jak ze strany nových center vý-
zkumu, tak ze strany průmyslu, k překonání ur-
čité "propasti" mezi nimi. Ta je dána do značné
míry procedurou komunikace mezi těmito
dvěma světy. Cílem tohoto článku je ilustrovat
jednu z formalizací komunikace mezi těmito
stranami.

Dále uváděné schéma je do určité míry po-
užíváno na pracovišti autorů článku a vedlo
k řešení řady úspěšných projektům spolupráce
s průmyslovými partnery a k řešení zakázek
smluvního výzkumu.

Zahájení spolupráce mezi VaV institucí (v
tomto případě centrum excelence NTIS finan-
cované z VaVpI projektu při Západočeské uni-
verzitě v Plzni) a průmyslovým subjektem se
snažíme podřídit vždy následujícími sché-
matu, které je charakterizováno dvěma klíčo-
vými aspekty:

1) Lze formulovat předmětnou problematiku
spolupráce do podoby otázky (nebo řady otá-
zek) na  které má řešení odpovídat?

2) Jaké zdroje datové, znalostní a finanční
jsou pro řešení problematiky (pro získávání
odpovědí na otázky) k dispozici?

Pokud se podaří naplnit toto základní a re-
lativně jednoduché schéma během specifikace
problematiky, je v podstatě připraven základ
pro následující fázi spolupráce a řešení pro-
jektu. V řadě případů komunikace mezi oběma
stranami, tedy sférou VaV a průmyslem, se se-
tkáváme s tím, že obě strany jsou schopné
problém pojmenovat, vytvořit pro něj jakousi
nálepku, ale specifikovat to, co má být vyře-
šeno a jakým způsobem, je následně vždy
velmi složité, především zpočátku. 

Ukázalo se, že formulace otázek týkajících se
cílů řešení VaV problematiky nutí obě strany
k přemýšlení především nad smyslem spolu-
práce, nad její formou a v řadě případů se daří
touto formou sjednotit i společný pohled na
potřebnost a aktuálnost řešení předmětné
problematiky. V následujících odstavcích bude
výše uvedené schéma ilustrováno na několika
konkrétních příkladech úspěšného řešení pro-
jektů v kooperaci s průmyslem. Abychom ne-
zmiňovali pouze tuzemským průmyslem, pro-
veďme porovnání úspěšného využití schématu
i ve spolupráci se zahraničními společnostmi. 

Spolupráce ve VaV v oblasti diagnostiky
energetických zařízení především
v oblasti jaderné energetiky (průmyslový
subjekt: Areva GmbH, Erlangen, Německo)

Spolupráce se společností Areva GmbH trvá
již více než patnáct let, přičemž po dobu po-

sledních 7 let formou rámcové smlouvy o vý-
zkumně-vývojových zakázkách. Společná
cesta spolupráce nebyla ve všech dobách vždy
nejsnadnější, nicméně důsledné dodržování
výše uvedeného schématu vedlo vždy
k úspěšnému řešení VaV úloh.

Jednou z úloh společné spolupráce byl
návrh a následná implementace metody pro
diagnostiku spalovacích komor plynových tur-
bín. Konkrétně se jednalo o detekci poškození
(odpadnutí) keramického obkladu, který chrání
vnitřní povrch spalovací komory vysoko výko-
nových řad plynových turbín některých vý-
robců. Jev odlomení keramického obkladu
není příliš častý, o to nákladnější jsou ovšem
jeho důsledky v případě, že nedojde k včas-
nému zareagování obsluhy turbíny. Následné
ekonomické ztráty způsobené odstávkou tur-
bíny a náklady spojené s opravou průtočné
části turbíny jsou značné. 

Otázka: Došlo ve sledovaném čase k uvolnění
a pádu keramického obkladu ve spalovací ko-
moře při provozu turbíny (tj. detekce pádu ke-
ramického obkladu)?

K dispozici byly signály akcelerometrů mě-
řící absolutní vibrace na vnějším povrchu spa-
lovací komory. Bohužel již nebyly k dispozici
data, která by zaznamenala případ odlomení
keramického obkladu. Proto byl realizován ex-
periment, který umožnil umělé rozlomení jed-
noho kachle tvořícího keramický obklad vnitř-
ního povrchu spalovací komory během pro-
vozu turbíny v období před její plánovanou
odstávkou a opravou. Signály získané z tohoto
experimentu umožnily navrhnout speciální
metodu zpracování signálů z instalovaných
snímačů, která umožňuje automaticky deteko-
vat, zda došlo k pádu keramického obkladu.
Metoda byla při instalaci prototypu diagnostic-
kého systému úspěšně ověřena a v součas-

Program „VaVpI - Výzkum, vývoj pro inovace“ 
- příležitost i hrozba pro průmysl a výzkumná centra 
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., Ing. Jindřich Liška, Ph.D.
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Plynová turbína s ukázkou záznamu nárazu keramického obkladu před použitím vyvinuté metody a veličina získaná nově vyvinutou metodou (amplitudová
špička detekující náraz je více než zřetelná)
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nosti je systém úspěšně instalován již ve více
než 40 kusech v turbínách po celém světě.

Velmi blízkou problematikou, která stejně
tak ilustruje použití výše zmiňovaného sché-
matu komunikace mezi VaV sférou a průmys-
lem v rámci specifikace problému je i následu-
jící úloha.

Otázky: Vyskytuje se v chladicím okruhu JE
nějaká uvolněná či volně se pohybující část.
Došlo ve sledovaném čase ke kontaktu této
uvolněné části s některým povrchem kompo-
nent chladicího okruhu? V jakém místě reak-
toru a jak velká je hmotnost uvolněné části?

V tomto případě byly zdrojem informace
o přítomnosti volné části signály akcelerome-
trů, které jsou umístěny na povrchu reakto-
rové nádoby a na dalších součástech chladi-
cího okruhu (parogenerátory, cirkulační čer-
padla atd.). 

Přítomnost volně se pohybujících části by
mohla mít z hlediska životnosti nežádoucí vliv
na stav chladicího okruhu nebo by mohla vést
k poškozením v tlakové nádobě reaktoru.
Volné části vznikají nejčastěji uvolněním na-
máhaných součástí chladicího okruhu jako
jsou různé matice, části šroubů, části zajišťující
laminaritu proudění chladiva atd. 

Přímé metody detekce u jaderných zařízení
téměř nepřipadají v úvahu - hlavně kvůli vy-
soké radioaktivitě a teplotě sledovaného zaří-
zení. Pro diagnostiku volných částí je proto vy-
užívána nepřímá metoda - detekce šíření na-
pěťových vln z místa nárazu uvolněné části na
povrchu komponent chladicího okruhu. Napě-
ťová vlna se šíří materiálem a je snímána v růz-
ných vzdálenostech od nárazu velmi odolnými
piezo-akcelerometry, které jsou pomocí ocelo-
vých pásů, silných magnetů nebo šroubů při-
pevněny z vnější strany ke kovovým stěnám
sledovaných částí okruhu. 

Pro potřeby detekce a především následné
lokalizace a určení hmotnosti volné části byla
v rámci VaV spolupráce vyvinuta specializo-
vaná metoda pracující v časo-frekvenční ob-
lasti, která je schopna identifikovat přítomnost
nárazů volné části a následně precizně lokali-
zovat místo s přesností v řádu centimetrů - což
je o několik řádů přesnější určení místa než
u předchozích používaných postupů. Tím se
podařilo významně vylepšit výsledky monito-
ringu a přidaná hodnota, kterou tímto monito-
rovací systém společnosti Areva získal, je kon-
kurenční výhodou na trhu diagnostických
a monitorovacích systémů nejen v oblasti ja-
derné energetiky.

Pokud se podíváme zpět na spolupráci
s průmyslem v České republice, mohli by-

chom jmenovat řadu úspěšných projektů, kde
byl aplikován výše uvedený princip nalézání
společné komunikace při specifikaci a řešení
úloh VaV.

Spolupráce ve VaV v oblasti
monitorování rotačních strojů
(průmyslový subjekt: Doosan Škoda
Power, s.r.o., Plzeň, Česká republika)

Pracoviště autorů spolupracovalo s útvarem
Rozvoje společnosti Doosan Škoda Power,
s.r.o., jak na projektech TIP Ministerstva prů-
myslu a obchodu České republiky, tak na pro-
jektech programu Alfa Technologické agen-
tury ČR. V rámci projektu TIP byla řešena
i problematika nově se vyskytující u parních
turbín, kdy v souvislosti s požadavky na zvy-
šování účinnosti turbín dochází ke zmenšo-
vání vůle mezi rotujícími a statorovými
částmi a výrazně tím narůstá nebezpečí
vzniku kontaktu (zadírání) mezi rotorem a sta-
torem turbíny. Pro tento jev se v odborných
kruzích vžilo označení rubbingu (z angl. rub -
dřít, zadírat se).

Otázky: Došlo ve sledovaném čase ke vzniku
nežádoucího kontaktu mezi rotorem a stato-
rem (detekce)? V jakém místě turbíny ke
kontaktu došlo (axiální a tangenciální lokali-
zace kontaktu)?

Při nalézání odpovědí na tyto otázky se po-
dařilo využít stávajícího snímačového vyba-
vení turbín, tedy není nutné dodatečně insta-
lovat další senzory. Vyvinutý systém je scho-
pen ze stávajících signálů monitorovacích
a zabezpečovacích systémů chvění a posuvů
parních turbín detekovat kontakt mezi roto-
rem a statorem (rubbing) a tento kontakt pak
následně lokalizovat. Tento systém tak umož-
ňuje odhalit rizikové či nebezpečné provozní
stavy parních turbín a částečně odhalit i pří-
činy těchto stavů. Vyvinuté zařízení je celo-
světově unikátní. V současných vibrodiag-
nostických systémech používaných na turbo-
soustrojích v České republice i ve světě je
včasná a automatická detekce a lokalizace
rubbingu v rozsahu, který vyvinutý systém
umožňuje, dosud nedostupná. Zavedení, in-
stalace a využití této diagnostiky je přitom
v současné době velmi aktuální a důležité
v souvislosti s výstavbou nových výrobních
bloků a s modernizací bloků stávajících.

Výzkumný a vývojový tým Evropského
centra excelence NTIS (projektu VaVpI) a spo-
lečnosti Doosan Škoda Power úspěšně otes-
toval prototyp uvedeného systému již na

šesti různých turbosoustrojích, kde se poda-
řilo jednak detekovat rubbing, a dále byla pro
jednotlivé události kontaktu provedena loka-
lizace místa vzniku kontaktu. Výsledky pro-
jektu představili jeho autoři na několika svě-
tových konferencích, například v Londýně či
Washingtonu. Vyvinuté metody a prototyp
diagnostického systému ocenili špičkoví za-
hraniční odborníci z průmyslu i univerzit.
O testování a případnou licenci projevily
zájem např. společnosti Emerson, Siemens
a Areva.

Při plánování tohoto projektu se v odborné
veřejnosti považovalo za úspěch, kdyby se
podařilo určit u vícetělesové parní turbíny, ve
kterém tělese k rubbingu dochází. Výsledná
metodika lokalizace umožňuje lokalizovat
místo kontaktu uvnitř tělesa v axiálním i tan-
genciálním směru, což umožňuje významně
zkrátit dobu odstávky, neboť je předem
známo, ve kterém tělese turbíny byl rubbing
přítomen. Současně lze v předstihu plánovat
průběh opravy, neboť výsledek lokalizace
kontaktu určuje konkrétní místo a kompo-
nenty v turbíně, které byly kontaktu účastny.
Včasná detekce kontaktu v parních turbínách
pak může zamezit jeho eskalaci a vznik
tzv. rubbingu s protiběžnou precesí. Tento jev
má za následek nekontrolovatelný nárůst vi-
brací stroje následovaný jeho havárií. V tako-
vém případě jsou příslušné materiální škody
astronomické.

Tímto způsobem bychom mohli dále po-
kračovat ve výčtu projektů, kde aplikace výše
uvedených klíčových aspektů komunikace
mezi VaV sférou na jedné straně a průmys-
lem na straně druhé vedla k úspěchu řešení.
Nicméně pro pochopení byl princip již zřejmě
dostatečně ilustrován.

Přínosy programu VaVpI pro rozvoj VaV
nejsou však pouze v aplikační oblasti, ale
otázky přicházející z průmyslové sféry
s sebou neoddělitelně přináší i výzvy z oblasti
základního výzkumu, který by v těchto úva-
hách určitě neměl být opomíjen.

Nechť tento článek současně přispěje k po-
chopení možných forem spolupráce obou
"světů" tak, aby prostředky vynaložené v pro-
gramu VaVpI byly budoucností zhodnoceny
a přinesly České republice výhody v podobě
výrobků, služeb i pracovních příležitostí cha-
rakteristických vysokou přidanou hodnotou.

Závěrem lze již jen popřát vzájemné spolu-
práci mezi VaV sektorem a průmyslem stále
více dobře a konkrétně formulovaných otá-
zek, na něž budou nalézány precizní odpovědi
v podobě nových postupů a metod na špič-
kové úrovni. ■
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Milí čtenáři,

po roce zkoumání dalších cest, jak
nejlépe sdílet informace s širším
okruhem našeho sdružení, jsme se vrátili
zpět k vydávání Zpravodaje, jako
optimálního prostředku. Novinkou však je
to, že se publikace v novém kabátě stává
součástí časopisu s průmyslovou
tématikou, CzechIndustry. 

Zatímco skalním příznivcům rozvojové
a humanitární pomoci se může toto
propojení zdát pochybné, mnozí
podnikatelé z průmyslových oborů budou
tématiku zahraniční rozvojové spolupráce
(ZRS) považovat za nezajímavou.

Je proto na čase začít ukazovat význam
účasti soukromého sektoru na této
součásti zahraniční politiky, zejména na
projektech ZRS ČR.

Zpravodaj není určen pro ideologická
a politická prohlášení. Platforma
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou
spolupráci vznikla z potřeb firem sdílet
informace pro ně zajímavé a pro
osvětové aktivity, kterými chce přitáhnout
pozornost k rozvojovým zemím
a možným podnikatelským aktivitám
směřujícím k odstranění zdejší chudoby.

Zpravodaj svými praktickými odkazy
a zprávami o činnosti členů PPZRS
názorně přispěje k ujasňování souvislostí
podpory podnikání a podnikatelského
partnerství užitečného mezi podnikateli
na obou stranách hranic ekonomicky
rozdílných světů. ■

Ing- Věra Venclíková

Zpravodaj 2014/1

Články
■ Souhrnná informace o projektu

Platformy v roce 2013 

■ Informace o udělení dotace Českou
rozvojovou agenturou na nový projekt

■ Informace o konferenci v Černín-
ském paláci 

■ Pojmosloví
V této rubrice uvádíme na pravou
míru některé matoucí výrazy, které
mají ve světle zásad zahraniční roz-
vojové spolupráce poněkud jiný vý-
znam

Letošním projektem chce Platforma upozor-
nit český soukromý sektor na možnosti ex-
pertního dobrovolnictví pro podporu podni-
kání v rozvojových zemích. Jeho cílem je po-
rovnat existující modely v členských zemích
EU se současnými postoji rozvojové konsti-
tuence k tomuto typu dobrovolnictví. A také
zahrnout akademický sektor orientovaný na
rozvojová studia a zahájit debatu o veřejné
podpoře dobrovolnického programu na pod-
poru podnikání v rozvojových zemích. 

Prvním krokem k odpovědnému podnikání
v rozvojových zemích je podnikatelské part-
nerství, které může přinést užitek oběma stra-
nám, dalším je zajištění investičního kapitálu
pro konečného příjemce – podnikatele, při-
čemž tento kapitál je již návratný, zatímco do-
tace směřují do navyšování znalostní přidané
hodnoty projektu. Prvky rozvojové pomoci
v těchto případech jsou zahrnuty spíše v do-
tovaném finančním a projektovém poraden-
ství, přenosu know-how, kapitálové a techno-
logické spoluúčasti partnerů z rozvinuté země. 

Jednou z důležitých podmínek fungování
takového modelu je pro podnikatele z rozvi-
nutých zemí eliminace významných rizik. Jed-
ním z nejvýznamnějších rizik je nespolehlivý
místní partner. Proto PPZRS prosazuje podni-
katelské partnerství, širší podporu rozvoje
podnikání a kultivaci místního podnikatel-
ského prostředí.

Předkládaný projekt podporuje tyto dlouho-
dobé cíle s předpokladem, že firemní dobrovol-
nictví, formou krátkodobého vyslání dobrovol-
níků – expertů, může přinést potřebnou pomoc
rozvíjejícím se firmám v rozvojové zemi.

Specifické cíle projektu jsou:
•  Upozornit český soukromý sektor na mož-

nosti expertního dobrovolnictví pro pod-
poru podnikání v rozvojových zemích

včetně přínosu pro místní partnery i své za-
městnance.

•  Poskytnout informace o praxi expertního fi-
remního dobrovolnictví v EU akademic-
kému sektoru pro další využití v relevant-
ních studijních programech.

•  Zahájit spolupráci soukromého a nezisko-
vého sektoru na poli expertního dobrovol-
nictví a získat veřejnou podporu návrhu
programu expertního dobrovolnictví pro
rozvoj soukromého podnikání v prioritních
rozvojových zemích ZRS ČR.

•  Otevřít debatu na půdě EHSV o širší pod-
poře rozvoje podnikatelského prostředí
v rozvojových zemích po roce 2015.

Výstupy projektu budou: 
•  Konference za účasti zahraničních odbor-

níků z dobrovolnické praxe pro podporu
podnikání v rozvojových zemích.

•  Diskuse na dané téma v pracovní skupině
EHSV pro vnější vztahy v Bruselu.

•  Diskuse u kulatého stolu na téma financo-
vání programu dobrovolnictví na podporu
podnikání v RZ. 

•  Publikace o firemním dobrovolnictví a jeho
dopadech na podnikatelské partnerství v RZ. 

Záměrem je přehledně zpracovat praktické
zkušenosti s využíváním dobrovolníků v ev-
ropské struktuře podpory rozvoje podnikání.
Výsledek porovnat s podmínkami v ČR
včetně přístupu podnikatelských subjektů
a jejich asociací k dobrovolnictví. Do analýzy
bude zahrnut také akademický sektor a stu-
dijní programy zaměřené na vnější vztahy
s rozvojovými zeměmi. Publikaci bude do-
plněna návrhem modelu vhodného pro české
podmínky a programu podpory rozvojového
podnikatelského partnerství založeného na
expertním dobrovolnictví. ■

Expertní dobrovolnictví v ZRS

Stručné shrnutí
Projekt přispěl k rozšíření znalostí a schop-
ností členských subjektů sdružení Platformy
potřebných pro úspěšnou účast v akcích
české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).
Takto získané znalosti, (či jejich ověření v pří-
padě zkušenějších zaměstnanců firem – reali-
zátorů dodávek do rozvojových projektů) se
ukazují být užitečné pro vlastní účinné půso-
bení v rozvojových projektech těch fází pro-
jektového cyklu, kterých se soukromé sub-
jekty mohou účastnit. 

Cílem bylo prohloubit znalosti v identifi-
kaci a zvládání rizik při implementaci rozvo-
jových projektů s důrazem na výběrová řízení
k dodávkám do projektu, finanční řízení
a kontrolu projektů ZRS, a eliminaci ztrát.

Dopady projektu budování kapacit PPZRS,
díky zaměření a zvolené metodě implemen-
tace, jsou širší a budou dále udržovány kon-
zultacemi pro členské subjekty i další externí
zájemce, jejichž aktivity směřují k podnikatel-
skému rozvojovému partnerství v cílových
zemích české ZRS. Projekt byl zároveň pod-
pořen dalšími aktivitami Platformy, které

vhodně přenos informací doplnily. Za
všechny uveďme tištěnou publikaci „Rozvo-
jové investice se soukromým kapitálem“,
která kromě jiného shrnuje postupy analýzy
prostředí z hlediska eliminace implementač-
ních rizik.

Poznatky prezentované na seminářích a di-
skutované v jejich průběhu přesáhly svým
významem projektový záměr a vyvolaly
i větší zájem podnikatelů o program rozvo-
jově-ekonomického partnerství MZV ČR, jak
dokládá nárůst přihlášek projektů v r. 2013
o téměř 90 % oproti r. 2012 s tím, že pod-
statný počet přihlášek byl podán členy Plat-
formy. 

Pro podporu udržitelnosti dopadů hodno-
ceného projektu organizátoři doporučují dále
dotačně podporovat vzdělávací a osvětové
akce pro soukromý sektor s orientací na roz-
vojové země, popřípadě financovat zpraco-
vání užitečných příruček uvádějících důležité
kroky při vstupu nestátních subjektů na vý-
razně odlišná teritoria, zejména ta, která jsou
vyjmenována v současné Koncepci ZRS ČR
jako prioritní a projektové země. ■

Projekt budování kapacit PPZRS v r. 2013 
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České podniky prý nechtějí investovat
v rozvojových zemích. Dokonce tam jen
vyvážet je vysoce rizikové, jak je patrno
z výroční zprávy Exportní garanční a pojiš-
ťovací společnosti, a.s. (EGAP). 

Platforma podnikatelů pro zahraniční
rozvojovou spolupráci (PPZRS), která pro-
sazuje oboustrannou účast soukromého
sektoru v rozvojové pomoci, konstatuje, že
celosvětově vynaložené náklady na rozvoj
podnikatelských struktur a na prostředí
k řádnému podnikání jsou vysoké, zatímco
výsledky často nedosahovaly očekávané či
slibované úrovně. Hledá proto cesty, jak
s minimálními veřejnými prostředky a za-
pojením soukromého kapitálu, dosahovat
přijatelnějších výsledků.

Pomoc již zavedeným a rozvíjejícím se
místním firmám je poskytována za mini-
málních nákladů a za vysoké efektivnosti
dosahovaných výsledků. Je založena na
dobrovolné účasti expertů z vyspělé země.
Zejména nizozemská a belgická varianta
expertního dobrovolnictví je velmi popu-
lární v afrických zemích. Programy jsou
částečně financovány z veřejných pro-
středků a částečně z příspěvků soukro-
mých subjektů. 

Tomuto tématu se věnovala konference
o modelech podpory malého a středního

podnikání v rozvojových zemích, která
byla pořádána ve spolupráci s význam-
nými představiteli rozvojové konsti-
tuence ve velkém sále Černínského pa-
láce Ministerstva zahraničních věcí ČR
dne 23. dubna.

„Konferenci považujeme za začátek
hlubší analýzy, která by měla přinést kom-
plexní pohled na rozvojovou spolupráci
mezi subjekty z rozvojové a vyspělé
země,“ uvedla ředitelka pořádající organi-
zace, Věra Venclíková. Nejde totiž jen
o podnikatelské subjekty, protože speci-
alisté pomáhají také místním univerzitám
v zavádění technických studijních pro-
gramů či různým občanským sdružením zí-
skávat kvalitnější kompetence.

Předsedkyně výkonného výboru Plat-
formy podnikatelů, Dagmar Kuchtová ze
Svazu průmyslu a dopravy, poukázala také
na společnou snahu rozšířit dosah účinků
expertní pomoci. 

„Chtěli bychom, aby se podobných
projektů účastnili také absolventi tech-
nických a zemědělských škol a univerzit.
Znamenalo by to získání specifické zku-
šenosti ze zahraničí, která dnešním ucha-
zečům o práci v organizacích zaměře-
ných na aktivity v třetím světě chybí,“
uvedla. ■

B2B

Zkratka pochází z počátku elektronického ob-
chodování. Internet umožňuje ve své komu-
nikační podstatě vyřadit z dodavatelského ře-
tězce zprostředkovatelské články, které do
procesu nepřidávají žádnou, nebo margi-
nální hodnotu a jejichž funkci lze nahradit na-
příklad elektronickými aukcemi atp. Zkratka
se objevila v poslední Koncepci ZRS ČR
v souvislosti s podporou podnikání v rozvo-
jové zemi v případech komerční návaznosti
na projekty rozvojové spolupráce.

Dotace jakékoliv komerční aktivity firem
z členských zemí EU jsou regulovány pravid-
lem de minimis http://europa.eu/legislation_
summaries/competition/state_aid/l26121_cs.htm 

Proto je a bude pro českou firmu vždy vý-
hodnější spolupracovat s místním příjem-
cem dotace, a využít všech multiplikačních
efektů, které podpora podnikání a zlepšování
podnikatelského prostředí v dané rozvojové
zemi přináší. 

Podnikatelské partnerství
PPZRS již třetím rokem zkoumá tuto proble-
matiku a dospěla k potvrzení zásadní myš-
lenky podnikatelského partnerství.  Na rozdíl
od pojmu ekonomické partnerství, které
představovalo a může i nadále přinášet spíše
vazalské vztahy mezi ekonomicky silnějším
a slabším partnerem, podnikatelské partner-
ství lépe odpovídá mezinárodně uznávaným
zásadám rozvojové spolupráce pro podporu
podnikání a rozvoje místních trhů. 

Rozvojová investice
Představuje investiční podnikatelský záměr

subjektu v rozvojové zemi. Partnerem mu
může být (i nemusí) podnik z rozvinuté země,
ale také některá z rozvojových bank
(www.edfi.eu), která zajistí do projektu inves-
tiční kapitál a know-how finančního projekto-
vého řízení. Pro získání investičního kapitálu
je nutná prokazatelná ekonomická udržitel-
nost podnikatelského záměru a jeho pozitivní
dopady na ekonomický rozvoj v místě inves-
tice. V případě podnikatelského partnerství je
pro firmu z rozvinuté země spoluúčast na in-
vestici příležitostí, jak vstoupit na nový trh
i možností, jak se na něm udržet. Po všechny
zúčastněné je pak zásadní podmínkou úspěš-
nosti investiční návratnost. Ta je pečlivě zkou-
mána hlavním investorem již před uzavřením
dohody o půjčce s hlavním nositelem pro-
jektu. 

Rozvojová půjčka
V rozvojových zemích je obvykle obtížné zí-
skat investiční kapitál. Přístup k finančním
zdrojům je komplikovaný a nákladný.  Rozvo-
jové banky, díky svému přístupu k řízení pro-
jektových rizik, zajišťují půjčky místnímu pod-
nikateli i v ekonomicky rizikové zemi. Půjčky
se v principu neliší od běžné komerční půjčky
z hlediska transakčních nákladů a ceny na mí-
stním trhu (pokud existuje). Rozdíl je spíše
v podmínkách a konzultacích poskytovaných
zdarma dlužníkovi rozvojovou bankou jako
věřitelem i investorem zároveň, který ve
vlastním zájmu sleduje a podporuje udržitel-
nost projektu. Pokud je partnerem a spolu -
investorem firma z rozvinuté země, vnáší do
projektu svou část investice (obvykle max. 
15 %) a své zkušenosti. Získává znalosti
a vztahy svého partnera s místním trhem,
což mu zjednodušuje vstup na trh. ■

Představujeme

EBRD podporuje program
MunSEFF
Společnost ENVIROS působící jako projek-
tový konzultant pro projekty Evropské
banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na Slo-
vensku, dosáhla počátkem roku 2014 na-
výšení programu MunSEFF, který finan-
cuje podporu energetické efektivnosti
měst a obcí. Do roku 2015 je tak plánováno
poskytnout prostřednictvím slovenských
bank celkem 90 milionů EUR na energe-
ticky efektivní obnovu budov a infrastruk-
tury ve vlastnictví municipalit  a bytových
domů. EBRD podporuje už sedmý rok
energetickou efektivnost a snižování emisí
CO2 na Slovensku. K počátku roku 2014
bylo proinvestováno prostřednictvím kre-
ditních linek SlovSEFF (program pro finan-
cování energetické efektivnosti soukro-
mých subjektů) a MunSEFF (program pro
města a obce) téměř 170 milionů EUR,
z nichž bylo klientům vráceno zpět více než
24 milionů EUR na grantech. ■

Kontakt: Ing. Jan Pejter, ENVIROS, s.r.o.
jan.pejter@enviros.cz

Zpravodaj je určen ke zvyšování pově-
domí podnikatelského sektoru o politice
zahraniční rozvojové spolupráce v souvi-
slosti s politikou proexportní za účelem
rozšíření všech forem podpory podnikání
a investičních projektů v rozvojových ze-
mích. Je tvořen z prostředků MZV ČR

Pojmosloví

Komplexní pohled na rozvojovou spolupráci

Cílem Platformy Podnikatelů pro ZRS je:
■ zvyšovat úspěšnou účast českých firem

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

■ podporovat dlouhodobé investice v roz-
vojových zemích s výhodnou pozicí pro
české dodavatele technologií a služeb

■ prosadit partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru v programech zahraniční
rozvojové spolupráce

■ Platforma hledá aktivní členy se zájmem
o účast v rozvojových projektech o i práci
v expertních týmech Platformy a pracov-
ních skupinách Rady pro ZRS ČR.

■ PPZRS je prostorem pro sdílení infor-
mací, nápadů, zkušeností a kontaktů

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 05 Praha 9
Poštovní adresa:
Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
Telefon: +420 225 279 403

+420 603 826 261
Fax: +420 284 686 464
e-mail: platforma@spcr.cz
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DNY KOGENERACE 2014
14. a 15. října 2014               

COGEN Czech – sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pořádá konferenci

Aquapalace hotel Prague, Čestlice u Prahy

Letošní, již sedmé DNY KOGENERACE budou zaměřeny především na tato témata:

• Implementace směrnice o energetické účinnosti

• Aktuální energetická legislativa

• Podmínky podpory vysoce účinné kogenerace

• Akční plán pro Smart Grids a potenciál pro KVET

• Zajímavé kogenerační technologie a projekty

15výročí

Sdružení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla

člen COGEN Europe

COGEN Czech

Verze aktualizace Státní energetické
koncepce ze září loňského roku,
která stále prochází hodnocením

vlivu na životní prostředí, počítá ve své ta-
bulkové části s tím, že domácí hnědé uhlí
bude při výrobě tepla pro soustavy záso-
bování teplem po roce 2020 masivně na-
hrazováno zemním plynem.

„Provedli jsme průzkum mezi našimi
členy a reakce byla zcela jednoznačná, ani
jeden z 23 členů Teplárenského sdružení
ČR, kteří využívají hnědé uhlí, ho nechce
do roku 2025 nahradit zemním plynem,“
uvedl předseda výkonné rady Tepláren-
ského sdružení ČR Mirek Topolánek
a dodal: „Důvod je evidentní, je to ekono-
mika a konkurenceschopnost. Přechod
uhelných tepláren na zemní plyn by dnes
zdražil teplo v průměru o necelých 200
korun na gigajoule.“

Pokud budou chtít teplárny u domácího
paliva zůstat, budou muset v nejbližších le-
tech masivně investovat do ekologizačních
opatření, aby splnily přísné emisní limity
stanovené evropskou směrnicí.

„Je zjevné, že pokud někdo investuje
stovky milionů nebo dokonce miliardy do
ekologizace zařízení na hnědé uhlí, tak ne-
bude chtít za pár let měnit palivo, protože
to by znamenalo tyto investice odepsat,“
řekl Martin Hájek, ředitel Teplárenského
sdružení ČR, a dodal: „Z tohoto pohledu
nelze nahrazení jakéhokoli významnějšího
podílu hnědého uhlí při výrobě tepla zem-
ním plynem do roku 2040 očekávat.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu
navíc v poslední verzi Aktualizace státní
energetické koncepce počítá s tím, že
hnědé uhlí bude do budoucna využito

hlavně při výrobě elektřiny v elektrár-
nách, tedy s podstatně nižší účinností,
než jakou dosahují teplárny. „Vlastníci
elektráren na hnědé uhlí, které měly být

Uhelné teplárny na zemní plyn přecházet nechtějí
Aktualizace Státní energetické koncepce, která stále ještě prochází hodnocením vlivu na životní
prostředí, paradoxně předpokládá, že domácí hnědé uhlí bude v budoucnosti využito hlavně pro
výrobu elektřiny, zatímco teplárny budou přecházet na zemní plyn. Průzkum mezi členy Teplárenského
sdružení ČR však ukázal, že vlastníci tepláren mají úplně jiné plány a chtějí u uhlí zůstat, přestože
situace na trhu zůstává velmi napjatá.  

inzerce
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do roku 2020 nebo krátce po něm odsta-
veny, tyto plány přehodnotili a dnes po-
čítají s prodloužením jejich životnosti
často i za rok 2030. Apelujeme na Minis-
terstvo průmyslu a obchodu, aby se touto
situací začalo vážně zabývat a co nejdříve
navrhlo odpovídající legislativní opatření
pro přednostní využití hnědého uhlí
v teplárnách s vysokou účinností,“ řekl
dále Mirek Topolánek.

V posledních dvou letech bylo kontraho-
váno hnědé uhlí zejména pro velké elek -
trárny. Součástí průzkumu mezi členy byla
proto také otázka zajištění dodávek hně-
dého uhlí do roku 2020.

„Průzkum ukázal, že řada zejména
menších tepláren nemá dnes zaji -
štěno uhlí ani do roku 2020, situace na
trhu je nadále velmi napjatá,“ doplnil
Martin Hájek a dodal: „To samozřejmě
nahrává pokračujícímu tlaku na růst ceny
paliva.“

Z hnědého uhlí se v České republice vy-
rábí necelá polovina veškerého tepla pro
rozvod. Teplo z hnědého uhlí využívá
v Česku přibližně 650 tisíc domácností, což
je 43 % všech domácností připojených na
dálkové vytápění. Na výrobu tepla se
v roce 2012 spotřebovalo 6,9 milionu tun
hnědého uhlí, což byla necelá pětina cel-
kové spotřeby hnědého uhlí v energetice
ČR.

Teplá zima ušetří lidem tisíce za teplo

Právě skončená zima patřila k těm nejtep-
lejším a domácnostem ušetří část ná-
kladů na vytápění. Výše úspor závisí
především na místě odběru a také na cel-
kové spotřebě tepla. Paradoxně kvůli
teplé zimě nejvíce ušetří ti, kteří mají
teplo nejdražší a dům ve špatném stavu.
Ale i u zateplených bytových domů s níz-
kou cenou tepla dodávaného z uhelných
tepláren by mohly domácnosti ušetřit za
vytápění v letošní zimě minimálně 1150
korun. 

„Z našeho průzkumu v teplárnách vy-
plývá, že v letošní zimě klesla kvůli velmi
teplému počasí meziročně dodávka tepla
o 15 %, a zákazníci tak ušetří,“ uvedl ředitel
Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek
na tiskové konferenci, která se konala 10.
dubna v Praze a dodal: „Výše úspory závisí
na ceně tepla a stavu vytápěného objektu,
ale pro běžný byt se bude pohybovat mezi
1150 a 1700 korunami. V průměru se tedy
jedná o přibližně 1300 korun.“  

Zhruba 45 % z uvedené úspory se pro-
jeví v aktuálním vyúčtování nákladů na vy-
tápění za rok 2013, takže prakticky vynuluje
zvýšení nákladů na vytápění z chladného
jara 2013, kdy se topilo až do začátku
června. Druhá část úspor (cca 55 %) se
však promítne do vyúčtování za rok 2014,

a lidé ji tak pocítí ve svých peněženkách až
na jaře příštího roku.

Průměrná teplota za období říjen až bře-
zen 2012/2013 byla 1,1 °C, za období říjen
až březen 2013/2014 3,8 °C. Průměrná tep-
lota vytápěných místností je 20 °C, a tak na
každý 1 °C dodaného tepla do bytu připadá
cca 5,5 % nákladů na vytápění. Nárůst prů-
měrné teploty znamená úsporu tepla
a tedy i snížení nákladů na vytápění v le-
tošní zimě v porovnání se zimou 2012/2013
bezmála o 15 %. Za posledních 20 let byla
u nás průměrná denní teplota za období
říjen až březen 1,4 °C.

Roční spotřeba tepla průměrné české
domácnosti v bytovém domě je přibližně
30 GJ. Z toho 20 GJ se spotřebuje na vytá-
pění a 10 GJ na ohřev teplé vody. Teplá
nebo studená zima ovšem nemá na spo-
třebu tepla pro ohřev teplé vody prakticky
žádný vliv a projevuje se pouze na spo-
třebě tepla pro vytápění.

„Zatím mají za sebou teplárny první tři
měsíce z kalendářního roku, takže jak do-
padne celý rok 2014, je předčasné hodno-
tit. Chladný podzim může vše změnit.
Podle 20letého průměru však byly letos
dodávky tepla za leden až březen v porov-
nání s prvními třemi měsíci roku 2013 nižší
o celou pětinu,“ doplnil závěrem meziroční
porovnání spotřeby tepla v topné sezoně
Martin Hájek. ■

Každoročně se v oblasti soustav zásobování teplem
a chladem dokončuje řada zajímavých projektů. Moder-
nizují se, rekonstruují i nově budují zdroje, tepelné sítě

i zařízení u zákazníků. Od roku 2002 veřejnost s nejúspěšněj-
šími projekty seznamuje Teplárenské sdružení České repu-
bliky prostřednictvím soutěže Projekty roku v soustavách zá-
sobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo za rok
2013 vybráno ve třech kategoriích 11 projektů a jeden Počin
roku.

Kategorie: Snížení tepelných ztrát - přechod na
efektivnější horkovodní rozvody - nominace:
Teplárna České Budějovice, a. s. - Přechod Pražského předměstí
z páry na horkou vodu

Dožívající parovod nahradil dvoukilometrový horkovod
z předizolovaného potrubí z centrální předávací stanice až na
sídliště Pražské předměstí. Po trase horkovodu byl proveden
protlak potrubí pod frekventovanou Plzeňskou ulicí a horkovod
překonává řeku po zvednuté rekonstruované technologické
lávce. Na horkovodní systém bylo přepojeno 6 výměníkových
stanic, jejichž technologická zařízení byla zrekonstruována z par-
ního na horkovodní provoz, a které teplem zásobují 2802 bytů.
Přechodem na efektivnější horkovody dochází k výraznému sní-
žení tepelných ztrát o 31 159 GJ/rok i ke snížení emisí SO2, NOx,
prachu a CO2.

Teplárna Písek, a. s. - Rekonstrukce rozvodů a výměníku
v areálu teplárny

V areálu písecké teplárny proběhla komplexní rekonstrukce
vytápění, která si vyžádala náklady bezmála 1,7 milionu Kč. Prv-
ních úspor nákladů teplárna dosáhla už tím, že část prací byla
provedena vlastními pracovníky. Výměna a zkrácení starých
a naddimenzovaných rozvodů by měl přinést snížení tepelných
ztrát na části rozvodu až o 80 %. Zároveň byl venkovní výměník
nahrazen komplexní předávací stanicí přímo v objektu kotelny
a budova původního výměníku bude sloužit jako sklad. Po mo-
dernizaci je také využito odpadní teplo z redukčních stanic ko-
telny pro předehřev teplé vody.

Teplárny Brno, a. s. - Přechod centra Brna z parovodů na efek-
tivnější horkovody

Přepojení dalších 55 bytových domů s 2000 domácnostmi
v centru Brna z parovodů na horkovodní rozvody je IV. etapou
největší investiční akce městské akciové společnosti Teplárny
Brno. Investice do rekonstrukce parovodů byla v roce 2013 cel-
kem 128 milionů korun a bylo při ní nahrazeno horkovodními
rozvody 4,5 kilometru starých parovodů. Celý projekt přechodu
z páry na horkovody by měl být dokončen v roce 2019 a jeho
realizace si vyžádá náklady ve výši bezmála jedné miliardy
korun. Celková úspora snížením ztrát a zavedením objektových
předávacích stanic se předpokládá kolem 100 milionů korun.
Celkem by mělo být vyměněno 18 km parovodů. 75
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Projekty a Počiny roku 2013 v teplárenství
Do 12. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem byly za rok 2013
nominovány projekty, které si vyžádaly investice bezmála ve výši 1 miliardy korun. Jejich obecným
přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie,
snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro
byty, průmysl, služby a další odběratele.
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Kategorie: Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů 
energie - nominace:
Dalkia Mariánské Lázně, s. r. o. - Zelená energie pro Mariánské
Lázně 

V mariánskolázeňské teplárně byl uveden do provozu nový
biozdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovi-
telných zdrojů, který zásobuje teplem 3300 domácností a lázeň-
ské objekty. Městskou teplárnu má od roku 2008 pronajatou
a provozuje ji společnost Dalkia Mariánské Lázně, která díky re-
alizaci projektu již dvakrát v roce 2014 snížila ceny za teplo. Ke
snížení ceny přispělo levnější palivo. Palivový mix zemního
plynu a topných olejů nahradilo zbytkové dřevo z těžby mimo
jiné z nedalekého Slavkovského lesa. Toto řešení, šetrné k lá-
zeňskému prostředí, doplňuje ještě efektivnější využití biomasy
při kombinované výrobě elektřiny a tepla a ročně se tímto eli-
minuje produkce až 17 000 tun CO2.

Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r. o. - Rozšíření výroby
tepla z biomasy v Hlinsku

Teplárenská společnost Hlinsko zásobuje teplem 1500 domác-
ností a další nebytové prostory. V roce 2013 byl splněn cíl: vy-
budovat v Hlinsku zdroj, který bude z biomasy vyrábět 95 %
tepla. Už v roce 2009 byl zprovozněn parní kotel (2,1 MWt) na
spalování čisté dřevní štěpky, který se na výrobě tepla podílel
z 50 %. Po další zdražení plynu byl vloni v Hlinsku instalován
nový teplovodní kotel na spalování dřevní štěpky (2 MWt). Cel-
ková investice do nového kotle, která se obešla bez dotace jako
v případě prvního kotle na biomasu, byla 10 milionů korun. Díky
oběma kotlům je nyní v Hlinsku přijatelná cena tepla a nehrozí
skoková zdražení jako při pálení zemního plynu. K výrobě tepla
je využívána biomasa z okolí.

Teplárna Strakonice, a. s. - Rekonstrukce kotle ve Strakonicích
s možností spalovat biomasu

Rekonstrukce kotle K2, prvního ze dvou hlavních tepláren-
ských kotlů, které byly uvedeny do provozu už v roce 1954, za-
čala ve strakonické teplárně na jaře 2011. Po demontáži kotle K2
došlo k jeho postupné modernizaci, která zvýší výkon kotle, sni-
žuje spotřebu paliva i ekologickou zátěž. Rekonstrukce s využi-
tím prvků fluidní techniky umožní teplárně spalovat hnědé uhlí
a biomasu v poměru 60/40 tepelného výkonu kotle a snížit
emise SO2 přímo v kotli o 65 % pomocí dávkování vápence do
fluidní vrstvy. Použitý systém fluidního spalování kombinuje vý-
hody stacionárního (bublajícího) fluidního lože a cirkulačního
fluidního lože. Plánované náklady na rekonstrukci obou kotlů
K2 a K1 dosahují 476 milionů korun.

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem - nominace:

ČEZ Teplárenská, a. s. - Teplofikace města Ledvice 
Ekologicky čistou a spolehlivou dodávku tepla s vysokým uži-

vatelským pohodlím; to vše mají nyní v Ledvicích. Z nedaleké
elektrárny byl vyveden tepelný napáječ do obce, kde bylo na sy-
stém dálkového vytápění napojeno 100 objektů s ročním odbě-
rem 10 500 GJ tepla. Teplofikace Ledvic stála 40 milionů korun.
Kompaktní objektové předávací stanice tepla v domech nahra-
dily neekologické lokální vytápění. Zatímco v elektrárně se zvýší
emise prachu o 100 kg, ovzduší v obci bude čistší o 7,6 tuny pra-
chu. To naplňuje hlavní opatření iniciativy „Stop prach“, jejichž
aktéry jsou obce a města ležící v blízkosti Lomu Bílina a Skupina
ČEZ, respektive Severočeské doly, Elektrárna Ledvice a ČEZ Tep-
lárenská.

Dalkia Česká republika, a. s. - Obchodní centrum Šantovka
v Olomouci připojeno na teplárnu

Dalkia Česká republika zajišťuje tepelný komfort největšího
obchodního centra v Olomouckém kraji – Galerie Šantovka, po-
stavené v areálu bývalé továrny Milo. Na ploše 11 hektarů
vznikne vedle provozovaného OC i komplex bytů a budov s ko-
merčním a administrativním využitím. Galerie využila připojení
k síti dálkového vytápění, jelikož se nachází mezi centrem
a hlavní dopravní tepnou a další emisní zátěž by měla dopad na
kvalitu ovzduší ve městě. V první etapě, připojení OC, se počítá

s dodávkou 18 500 GJ tepla ročně. Po dokončení projektu se
předpokládá dodávka až 60 000 GJ.

Dalkia České republika, a. s. - Nemocnice Přerov připojena na
soustavu zásobování teplem

Společnost Dalkia Česká republika a Nemocnice Přerov
(člen skupiny AGEL), se dohodly na obnovení dodávky te-
pelné energie. Dalkia dodá nemocnici ročně 28 000 GJ tepla.
Dalkia dodávala teplo do nemocnice sítí dálkového vytápění
do roku 1998. Nemocnice poté přešla na vlastní plynové
zdroje. S koncem jejich životnosti se nemocnice rozhodovala,
zda je obnovit nebo se zpět připojit na síť dálkového vytápění
v Přerově. Výhodnější byla varianta opětovného připojení.
Dalkia garantuje Nemocnici Přerov i rekonstrukci parovodní
přípojky, jež v budoucnu umožní dodávat teplo v efektivnější
formě horké vody.  

TEPLO T s.r.o., Tišnov - Rozvoj soustavy zásobování teplem
v Tišnově 

Revize výkonu centrální soustavy zásobování teplem v Tiš-
nově ukázala, že je potřeba doplnit zdroj o výkonu bezmála 
1 MWt. Jako nejefektivnější zdroj se ukázala kogenerační tech-
nologie. Nová kotelna zásobuje teplem lokalitu Hony za Kukýr-
nou, kde jsou dokončovány bytové domy napojované na vybu-
dovanou síť teplovodních rozvodů. Soustava zásobování teplem
v Tišnově, zejména v uvedené lokalitě, se každoročně rozvíjí.
Díky aktivitám místního developera jsou i další bytové domy
napojovány na tuto síť teplovodních rozvodů.

TERMO Děčín a. s. (člen skupiny MVV Energie CZ) - Připojení
Centra Pivovar na soustavu zásobování teplem

Nový projekt Centrum Pivovar Děčín je zasazen do areálu mí-
stního starobylého pivovaru v části Děčína nazývané Podmokly.
Unikátní multifunkční centrum vzniká spojením historických
budov pivovaru s novými prvky architektury. Tento objekt je zá-
sobován z teplárny Želenice. Nové připojení má vliv na stabili-
zaci ceny tepla v Děčíně, přesněji řečeno v cenové lokalitě CZT
Děčín, a to zejména vlivem na relativní podíl stálých nákladů
v ceně tepla. Toto velké připojení kompenzuje odpojení několika
bytových domů. Připojený výkon předávací stanice je 2,1 MWt,
předpokládaná roční dodávka 7000 GJ.

Počin roku 2013

Dalkia Industry CZ, a. s. - Dodávka chladu pro Důl Karviná
Společnost Dalkia Industry CZ od dubna 2013 dodává těžební

společnosti OKD chlad pro její závod ČSA Dolu Karviná, včetně
doplňování ekologického chladiva. Dodávky chladu prostřed-
nictvím centrální důlní klimatizace jsou nezbytné pro zlepšení
mikroklimatických podmínek v dole, bez níž by nebylo možné
dobývat uhlí z hloubky až 1300 metrů. Pro výrobu chladu bylo
v první etapě instalováno zařízení o výkonu 10 MW chladu, což
lze přirovnat k příkonu více než 32 000 moderních ledniček o ob-
jemu 250 litrů s mrazákem. Výkon bude možné navýšit až na 
13 MW chladu. Zařízení ochlazuje vodu na teplotu 2,4 stupně
Celsia, která je poté dopravována pod zem do hloubky více než
1000 metrů.

Vítězné projekty ve třech soutěžních kategoriích a Počin roku
2013 byly slavnostně vyhlášeny ve 23. dubna na společenském
večeru Dnů teplárenství a energetiky 2014, které letos hostí Kon-
gresové centrum Aldis v Hradci Králové. Slavnostní večer byl
součástí třídenní konference pořádané už po dvacáté Tepláren-
ským sdružením České republiky. 

V uplynulých 11. ročnících bylo na Projekt roku nominováno
celkem 92 projektů a ocenění Projekt roku získalo 36 z nich. Po-
činů roku bylo zatím uděleno 8.  

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách
zásobování teplem a chladem na internetových stránkách

Teplárenského sdružení ČR republiky:
http://www.tscr.cz v sekci Aktivity - Projekt roku:

http://www.tscr.cz/?pg=0315&x=2013&n=1
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Výsledky soutěže a vítězné stavby
byly vyhlášeny na slavnostním ve-
čeru Mezinárodního stavebního ve-

letrhu IBF v Brně 23. dubna 2014. Porota
soutěže složená ze zástupců vypisovatelů
udělila nominovaným stavbám 2 čestná
uznání a 3 ceny bez udání pořadí.

Čestné uznání obdržely stavby:
Skupinový projekt 
Kutnohorsko – Čáslavsko
Přihlašovatelem stavby je společnost
Skanska a.s. Uvedený projekt byl spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti a Státním fondem životního pro-
středí ČR. V rámci realizace byla prove-
dena intenzifikace čistírny odpadních vod
v Kutné hoře a čistírny vod v Čáslavi,
včetně stavby nové kanalizace v Kutné
Hoře, Uhlířských Janovicích, Zruči nad Sá-
zavou a Sázavě.

Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450,
Třída Míru, Pardubice
Rekonstrukce objektu č. 60 s pasáží na
Třídě Míru v Pardubicích ocenila porota
za citlivou rekonstrukci pasáže architekta
Machoně z roku 1927, kdy řadu materi-
álů a konstrukčních prvků bylo nutno vy-
pátrat v archivní dokumentaci a z dobo-
vých fotografií. Pasáž je významným
obohacením komunikačního spojení
částí města i obchodním a kulturním
prostorem.

Cenu za ekologický přínos
realizovaného projektu obdržela stavba:
Lužická Nisa, Hrádek nad Nisou,
obnova vodního toku, ř. km 0,00 – 5,55

Přihlašovatelem stavby je Eurovia CS, a.s.,
která je zároveň generálním dodavatelem.
Účelem stavby bylo odstranění povodňo-
vých škod po povodni v roce 2010 na vod-
ním toku Lužická Nisa v intravilánu města
Hrádek nad Nisou a na okraji obce Cho-
tyně.

Cenu za ekologický přínos
realizovaného projektu obdrželo:
Krkonošské centrum
environmentálního vzdělávání (KCEV)

Přihlašovatelem a zhotovitelem tohoto
projektu je Metrostav a.s. Krkonošské cen-
trum environmentálního vzdělávání je mís-
tem osvěty a diskusí nad ekologickou
problematickou v horském prostředí Krko-
noš.

Dokončení vltavské vodní cesty
v úseku Hluboká nad Vltavou – VD
Hněvkovice
Přihlašovatelem a zhotovitelem tohoto
projektu je Metrostav a.s. Plavební komora
Hluboká nad Vltavou je situována na pravý
břeh Vltavy do sousedství stávajícího jezu
v místě původně vorové propusti. Stavba
zahrnuje objekt plavební komory, horní

a dolní rejdu, velín, komunikace a zpev-
něné plochy. ■

Výsledky soutěže o stavbu s ekologickým přínosem
Sdružení Stavíme ekologicky a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vyhlásily v minulém roce 
12. ročník Soutěže o stavbu s ekologickým přínosem. Jejím cílem je představit odborné i laické
veřejnosti stavební projekty realizované s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí, které
jsou ohleduplné, a přitom moderní a úsporné. 

„České stavebnictví zažilo podle posled-
ních výsledků Českého statistického
úřadu třetí měsíc za sebou malé oživení
ve srovnání s rokem 2012. Příznivá situ-
ace nastala díky letošní mírné zimě, ne-
znamená však obrat v investiční vý-
stavbě, protože počty zakázek dále kle-
sají,“ zaznělo na tiskové konferenci SPS,
která se konala 22. dubna v Praze. 

Naději dává dobrá komunikace s před-
staviteli vlády, která se ke stavebnictví ne-
staví zády, ale naopak se snaží hledat
možnosti, jak ho podpořit. V programo-
vém prohlášení vlády je většina priorit,
které by měly garantovat nejen hospo-
dářský růst země, ale také stavebnictví.
Jedním z markantních důkazů pozitivních
rozhodnutí je ustavení pozice náměstka
pro stavebnictví na Ministerstvu prů-
myslu a obchodu ČR od 1. dubna 2014.
Je to důkaz, že dlouholetá snaha Svazu

podnikatelů ve stavebnictví v ČR konečně
přinesla své ovoce a političtí představi-
telé začali vnímat nejen to, že stavebnic-
tví existuje, ale že potřebuje zastoupení
odpovídající jeho významu. Dosud spa-
dalo stavebnictví pod pět ministerstev,
chyběla mu proto potřebná koncepčnost
a kontinuita. Svaz podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR si od tohoto kroku slibuje další
možnosti posílení pozice oboru, který
patří k nejsilnějším pilířům české ekono-
miky. 

Oživení by mělo stavebnictví přinést
také zahájení státního podpůrného pro-
gramu Nová zelená úsporám, které bylo
vyhlášeno 1. dubna. Zejména malým
a středně velkým firmám by mohlo po-
skytnout nové stavební zakázky. Mělo by
pomoci i zlepšení zaměstnanosti. Ze-
jména v Moravskoslezském a Ústeckém
kraji, kde je v současnosti zaměstnanost

nejkritičtější – na zdejší nepříznivou situ-
aci a nutnost řešení dlouhodobě upozor-
ňoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR, který navrhoval i odpovídající ře-
šení. Tím jsou právě fungující státní pod-
půrné programy a investice do výstavby
energeticky úsporných budov, které by
mohly přinést desítky tisíc nových pra-
covních míst po celé ČR. 

Je však zapotřebí „narovnat“ legisla-
tivu týkající se stavebnictví. Zejména
zákon o zadávání veřejných zakázek, který
investorům i stavebním firmám způso-
buje nemalé potíže. Také je třeba lépe vy-
užívat evropské zdroje, určené na reali-
zaci veřejně prospěšných projektů, ze-
jména v oblasti dopravní infrastruktury.
V tomto smyslu byl navázán dialog s pří-
slušnými ministerstvy a byly učiněny
první kroky k nápravě. ■

Alena Čechová, tisková mluvčí 

Je zapotřebí narovnat legislativu týkající se stavebnictví
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Na loňském setkání českých odbor-
níků zaznělo, že evropský trh ne-
existuje a EU se namísto jeho roz-

voje dala především cestou klimatických
opatření. Nesmyslnost i škodlivost někte-
rých z nich, především „klimatická“ opa-
tření vedoucí svými důsledky k ničení de-
štných pralesů za účelem dotované pro-
dukce biopaliv, konstatovala už minulá se-
tkání energetiků. Konzistentní systém
a ucelená dlouhodobá vize EU stále ne-
existuje, neexistuje ani model trhu nebo
čehokoli, co má být místo něj. Co se od
loňského roku změnilo, je to, že se vize 20-
20-20 plíživě transformuje na 40-30-40, což
může být pro tradiční evropskou civilizaci
za jistých podmínek velmi riskantní (viz
dále). Zásadním problémem strategického
oboru jsou investice a dlouhodobá stabi-
lita energetického prostředí, ve kterém
jsou investiční cykly na více desítek let
v porovnání s aktuální politikou ochrany
klimatu a aktuálními cenovými signály.
K tomu přibyl imperativ dodržování tech-
nických a fyzikálních zákonů.

Letošní jarní konference AEM jednala ve
dnech 25. a 26. února v Praze za účasti cca
osmdesáti členů a dalších účastníků z řad
odborné veřejnosti. Jejímu zahájení
a úvodnímu bloku byl přítomen náměstek
ministra průmyslu a obchodu pro energe-
tiku Pavel Šolc a dále zástupce Meziná-
rodní energetické agentury Vladimír Kube-
ček. Zaměření konference se soustředilo
na situaci v Evropské unii, její současnou
i plánovanou politiku a výhledy a perspek-
tivu budoucnosti České republiky.

Ředitelka AEM Zuzana Šolcová zahájila
jednání konference nastolením otázky, zda
z Evropy nemizí průmysl a zda není čas za-
myslet se především nad cenovými do-
pady plánů EU v oblasti ochrany klimatu
na náš všední život.

Úvodní přehledný referát popsal měnící
se globální energetickou situaci. V méně
vyspělých společnostech je denním prob-
lémem sběr biomasy na domácí topeniště
a nečisté vaření má za důsledek řadu
úmrtí. Do roku 2035 bude růst poptávky po
energii ze 65 procent v Asii. V roce 2020
dojde podle odhadů ropa z břidlic v USA.
Nárůst výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů se dá očekávat v Asii a v Latinské
Americe, a to především energie vodní.
V Evropě se velký nárůst objemu nepřed-
pokládá. Přitom jsou paradoxně světové
dotace obnovitelných zdrojů alokovány
z 57 % v EU a z 21 % v USA.

Plyn vychází v současnosti všude ná-
sobně dráž než v USA. Vzhledem k tomu,

že třetina dlouhodobých kontraktů Evropě
končí v této dekádě, byla by možnost vy-
jednat výhodnější ceny plynu. Vyžadovalo
by to ovšem společnou a jednotnou poli-
tiku vyjednávání, což není příliš reálné.
Pokud jde o ekologické zpracování ropy,
neexistuje jednotná politika ve snižování
emisí v mezinárodní dopravě (kvalita
a emise motorů) a také při zacházení
s obaly a plasty.

Pro mezinárodní investice platí to samé,
co na úrovni národní. Investice se musejí
připravovat a stavět předem. Například
pokud dojde v USA ropa v roce 2020
a nikdo by předem neinvestoval, může to
znamenat problém světového formátu, ze-
jména při malé možnosti zvýšení těžby.
V dalších referátech bylo konstatováno, že
některé plány a připravované investice už
přeci jen existují.

V referátu Pavla Šolce a následujících
bylo připomenuto, že obnovitelné zdroje
energie nejsou cílem, ale nástrojem. Aby
tento nástroj plnil své funkce, musí být spl-
něny jisté podmínky. Nemusí jít jen o ce-
novou přiměřenost, ale i o bezpečnost
a ekologičnost samu. Pokud nejsou takové
podmínky splněny, docházíme často k vý-
sledkům opačným, což jsme v České re-
publice už zažili.

Evropská unie ještě ani nezhodnotila im-
plementaci kritéria 20-20-20 (v roce 2020
dosáhnout 20% snížení emisí CO2, 20%
podíl obnovitelných zdrojů energie a 20 %

energetických úspor) a už hodlá požadavky
navyšovat. Zatímco Komise navrhuje
v roce 2030 snížení CO2 na 40 %, OZE na
27 % jako indikativní cíl a účinnost v rovině
obecné podpořit a vyhodnotit, navrhuje
Evropský parlament kritérium 40-30-40,
což je nereálné technicky a zejména nákla-
dově. Vážný komparativní problém před-
stavuje skutečnost, že v oblasti ochrany kli-
matu jsou snahy EU dosud osamoceny
a nejsou celosvětově sdíleny.

Česká republika podporuje pouze dekar-
bonizaci, tj. snížení produkce CO2, což sou-
visí i s návrhem aktualizace Státní energe-
tické koncepce a pokračováním v jader-
ném programu. Jinak bychom museli dále
pálit uhlí a produkci CO2 naopak navýšit.
Česká republika nepodporuje dotovaný
nárůst obnovitelných zdrojů energie na
národní úrovni, avšak to neznamená ne-
možnost alternativní podpory OZE přede-
vším v infrastruktuře (domácnosti, malé
a střední podniky) a jejich částečné ekolo-
gizace a samozásobení.

Na úrovni EU i na úrovni národní se do
středu zájmu dostává problematika sítí
a jejich propojení a dále úzce související
problematika adekvátnosti zdrojů a zdrojo-
vého mixu. Přeshraniční konektivita bývá
někdy chápána jako jeden z nových cílů
EU. V oblasti sítí a jejich regulace se může
Česká republika zapojovat i do mezinárod-
ních projektů, kde zvýšenou poptávku na
mezinárodní přenosy vyvolaly především

Česká energetika má i dnes možnost rozumné budoucnosti,
transformace a zachování konkurenční výhody
Minulé konference Asociace energetických manažerů se zabývaly především aktuální situací
v energetice, deformacemi tržního prostředí, vedoucími k nedostatku investic do inovací zdrojů
a spolehlivých soustav, a nekonzistentní energetickou politikou Evropské unie, jedna z konferencí
byla tematicky orientována na zvyšující se riziko blackoutu. Toto riziko je rovněž důsledkem nevhodné
evropské politiky. 
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implementace OZE v okolních státech. Ná-
hodné změny výroby u obnovitelných
zdrojů vyvolávají velké nestability v zatí-
žení sítí, například v českých podmínkách
vyvolá přechod mraků přes naše území ten
samý efekt jako výpadek největších klasic-
kých bloků. Obojí není predikabilní. Různé
„scénáře“ adekvátnosti výroby elektřiny
v ČR jsou v obecné rovině vyrovnány, ale
liší se o +/- 2,5 GW (srovnatelné s výkonem
nového Temelína). Musíme hledat rovné
podmínky pro centrální a decentrální
zdroje.

Uhlí v České republice jako energetická
surovina nekončí, je s ním počítáno
i v energetickém mixu aktualizované Státní
energetické koncepce. Otázkou je stabilní
energetická politika a nové investice. Ně-
která zařízení jsou ze 70. let minulého sto-
letí. Německý, francouzský i další zahra-
niční průmysl využívá četné dojednané ne-
systémové výjimky, které znamenají nižší
poplatky za OZE, které český průmysl
nemá. I z těchto důvodů se snižuje konku-
renceschopnost českého průmyslu.

Evropské cíle se navzájem „kanibalizují“
a nejsou prolnuty, například politika OZE
a úspor ovlivňuje i celkovou produkci CO2.
Členské státy EU v tom nejsou jednotné,
názory na emise jsou většinou shodné
a souhlasné, názory na OZE různé a názory
na účinnost obecné a nejednoznačné. Ev-
ropská unie chce intervenovat do vnitřních
záležitostí členských států pomocí „schva-
lování“ energického mixu, který je podle
Lisabonské smlouvy výlučně v národní
kompetenci. Diskutována byla i nutnost
stabilní regulační politiky. EU chce v ob-
lasti platby za připojený výkon přejít od
megawatthodin na megawatty, tedy od
zpoplatnění přenesené energie do zpoplat-
nění připojeného výkonu. Příprava a im-
plementace energetické legislativy trvá
nejméně 2 roky a celý proces by měl být
transparentní a stabilní.

Česká republika plánuje jít cestou alter-
nativních schémat podpory, užívat nástroje
finančního inženýrství, nikoli dotovaných
výkupů. V oblasti úspor je legislativa EU
složitá, měnící se a je obtížně srozumi-

telná. Implementace úspor je administra-
tivně stejně komplikovaná, jako je tomu
v jiných oblastech: jednu směrnici ne-
máme ještě implementovánu a z Bruselu
již požadují novou.

Vážný problém spatřují odborníci v řídi-
cím mechanismu celého evropského trhu.
Původní tržní model byl zdeformován na-
tolik, že dnes existuje jeden trh s energií
a druhý „trh“ s dotacemi. Krom toho plí-
živě vzniká třetí trh s platbami za připoje-
nou kapacitu. Ta je mnohde pojímána jako
platba za bezpečnost systému, která je vý-
lučně v národní kompetenci. Podle názoru
některých zahraničních kolegů by měly
tyto tři „trhy“ spolu dokonce soutěžit.
Model takové „soutěže“ ale není v součas-
nosti známý ani v ekonomické teorii. Ta-
kové uspořádání nemůže bez politických
intervencí nikdy vygenerovat „férovou“
cenu ani motivaci k investicím v oblasti
konvenčních zdrojů. Česká republika by
v této oblasti uvítala nejlépe návrat k pů-
vodnímu trhu, k bezpečnosti a konkuren-
ceschopnosti dodávek bez vnucených de-
formací. Vzhledem ke kupní síle obyvatel-
stva máme třetí nejdražší energetické ná-
klady v Evropě, což je i sociálně neúnosné.

Druhý den jednání byl věnován tradič-
ním fosilním komoditám, tedy uhlí a také
těm, které se do České republiky dovážejí,
tedy plynu a ropě. Infrastruktura plyno-
vodů v Evropě se zdá být dostatečnou,
nehrozí riziko ani při současné nestabilní
situaci na Ukrajině. Je to také dáno letošní
teplou zimou a dostatečným množstvím
plynu akumulovaného v zásobnících. Za-
jímavé jsou aktivity propojení sever-jih
(Polsko-Chorvatsko), nicméně až na
menší úseky je celý projekt v daný oka-
mžik předmětem spíše mezinárodních
i komerčních vyjednávání než realizace.
Visegrádská čtyřka má vlastní zajímavou
politiku, jedná se i o rozšíření na Rumun-
sko a Bulharsko.

Břidlicový plyn má v České republice
omezené možnosti, břidlice jsou měkčí,
takže se vrty mohou dříve ucpat a hlavně
leží pod chráněnými krajinnými oblastmi.
Také podle odhadů geologů nejsou zásoby

břidličné plynu na území ČR nijak výrazné.
Zatím jediným územím, na kterém se břid-
ličný plyn těží ve velkém množství, jsou
USA. Možnost těžby na území USA je také
dána velkými plochami neobydlených
území, což je v podmínkách hustého osíd-
lení zejména ve střední Evropě nemožné.
V důsledku těžby břidličného plynu v USA
se na světové trhy v současnosti dostává
americké uhlí za nízkou cenu, protože
z amerického trhu ho vytěsňuje levnější
břidlicový plyn.

Významnou komoditou je ropa, které je
Evropa jednoznačně dovozcem. Ropa je
především vstupem do chemického prů-
myslu a poté až energetickou surovinou.
Ubývá rafinérií, zpracování klesá, konku-
renci představuje metan. Evropská ener-
getická politika nerespektuje strategické
a průmyslové potřeby a utahuje a šrou-
buje legislativu. Zavření rafinerií v ČR by
mělo fatální důsledky pro další navázané
zpracovatelské podniky. Státní firma
MERO je prosperující strategickou společ-
ností. V případě krize má Česká republika
zásoby ropy na 90 dní. Odhady světových
zásob ropy závisí především na tom, jak se
počítají. 20 až 30 let se říká, že máme zá-
soby ropy na asi 50 až 60 let, a říká se to
i dnes. V současnosti se produkuje 89 mi-
lionů barelů denně a může se produkovat
až 95 milionů barelů. Nicméně možnost
doplnit výpadek produkce v důsledku ne-
předvídaných událostí (politická nestabi-
lita, živelní událost) je velmi omezena. Od-
haduje se, že kolem roku 2015 nebude stí-
hat těžba poptávku. Výhodou je, že od loň-
ského roku je Česká republika akcionářem
ropovodu IKL, takže má zajištěny před-
nostní dodávky ropy a také můžeme do-
vézt ropu tankerem do Terstu. Nejsme
tedy monopolně závislí na ruské ropě. Vli-
vem zavírání rafinerií jsou i ropovody
méně vytíženy.

Závěrem je nutno konstatovat, že nejen
Česká republika, ale i Evropská unie stály
již v minulosti v energetice na rozcestí a za
rok se tato jejich pozice významně nezmě-
nila, s výjimkou skutečnosti, že svět běží
kolem. Nesystematická klimatická politika
a politika obnovitelných zdrojů nás může
poškodit, což se v České republice již stalo.
U možných investorů vládne naprostá bez-
radnost. Při rozhodování převládá nedo-
statek účelného technického i "selského"
rozumu, konkurenceschopnosti a dlouho-
dobého národohospodářského uvažování
na úrovni Unie i jejích členských států. To
je stále častěji zaměňováno ideologií
a krátkodobými arbitrážními výhodami,
které poškozují systém i celek.

Energetici doufají zaujmout pozornost
nových českých politických garnitur a ko-
nečně začít hledat a nalézat dlouhodobý
konsensus přes celé politické a především
společenské spektrum. Stále trvá naděje,
že česká energetika má i dnes ještě mož-
nost rozumné budoucnosti, transformace
a zachování konkurenční výhody. Stále
platí, že bez politiků lze reformovat nebo
stabilizovat obor poměrně obtížně, ale
pouhým respektováním bruselské politiky
a zpolitizovaných zájmů jednotlivých ná-
rodních i mezinárodních uskupení to jde
ještě obtížněji. ■
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Organizátorem a odborným garantem
Fóra, kterého se zúčastnilo více než 140
energetických odborníků a vystoupilo

na něm 30 převážně zahraničních řečníků, byla
poradenská společnost Arthur D. Little, záštitu
převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky a Svaz průmyslu a dopravy
České republiky. 

Klíčovými tématy desátého ročníku Fóra
byly zejména budoucnost světové i evropské
energetiky, energetická politika a její dopady
na rozvoj energetických trhů EU, inovativní
a stimulující regulace odvětví versus konzer-
vativní regulace směřující k udržení cen, prio -
rity energetiky světové a disbalance energe-
tiky evropské, priority a cíle strategických fi-
nančních investorů, nové obchodní modely
utilit a příležitosti pro dosažení návratnosti vlo-
žených prostředků a také budoucnost jednot-
ných energetických trhů ve vazbě na vývoj
cen, spotřebu energie a globalizaci odvětví.

Jak regulovat energetická odvětví
Fórum zahájil svým vystoupením prezident
Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Zdůraznil význam energetiky pro průmysl
a popsal problémy podnikatelského sektoru ve
vazbě na současnou energetickou politiku
a uvedl, že podnikatelský sektor očekává nižší
ceny a stabilnější prostředí. Uvedl také, že
i přes pokles ceny komodity, cena pro konečné
zákazníky stále roste. 

Programově byl první den věnován tématu
regulace – jak regulovat energetická odvětví
tak, aby odvětví bylo transparentní, důvěry-
hodné pro investory, energie byla dostupná,
aby byla zabezpečena spolehlivost a bezpeč-
nost dodávek. K tomuto cíli jsou určeny inova-
tivní metody regulace, které se soustředí na re-
gulaci výstupů, nikoliv na prosté ořezání inves-
tic a nákladů. Kromě filozofického zamyšlení
o vývoji regulace a její budoucnosti od Goerge
Yarrowa, Chairmana of Regulatory Policy In-
stitute, zde zazněly zajímavé názory na mož-
nosti a úskalí současné regulace, která má
v každé členské zemi svá specifika. Velmi zají-
mavá poznámka se týkala monopolního po-
stavení nejenom distribuce či přenosu, ale
také regulátora – a to označil pan profesor za
velmi nebezpečné.

Gábor Szorenyi, generální sekretář ERRA,
ale také bývalý předseda maďarského regulač-
ního úřadu uvedl, že během ekonomické krize
byla učiněna řada zásahů do liberalizovaného
trhu pro konečné zákazníky, byly uplatněny kří-
žové dotace a toto zásadně ohrožuje cíle, které
byly na začátku procesu liberalizace defino-
vány. Řekl rovněž, že cíle 20/20/20 nejsou kon-
sensuální napříč Evropou, stejně jako cíle roku
2030. Je potřeba také rozhodnout a nastavit
proces změn, kdy ceny budou plně reflektovat

cenu komodity i dalších služeb nebo se vrátit
k regulaci pro domácnosti, v zemích, kde to
není možné jinak.

Zajímavé bylo i vystoupení Plamena Stefa-
nova, Chairmana of the Board of Manage-
ment, Energo Pro Sales z Bulharska, jenž  po-
psal aktuální  problémy Bulharska v oblasti
energetiky. I když jsou absolutní ceny za elek-
třinu v Bulharsku velmi nízké (0,069
EUR/KWh), při přepočtu na kupní sílu obyva-
telstva jsou na 13. místě v Evropě (Česká re-
publika je na tom ještě o něco hůře – 10.
místo). Navíc zde plně platí, že pokud se stát
rozhodl privatizovat, musí vytvořit rovné
a transparentní podmínky všem, v Bulharsku
se však přes krachující státní výrobce i přeno-
sovou soustavu svaluje vina na distributory
a konečné prodejce.

Spotřeba energie dál poroste
Program druhého dne byl více věnován rozdíl-
nému pohledu na globální a evropskou ener-
getiku. Tento pohled je odlišný resp. zcela roz-
poruplný. Svým vystoupením ho zahájil Exe-
cutive Chair of World Energy Resources
z World Energy Council, Hans-Wilhelm Schif-
fer. Hovořil o vývoji zdrojové základny – růst
spotřeby je tažen uhlím – 46 %. Do roku 2030
resp. 2040 dle scénářů World Energy Council
zůstane struktura energetického mixu zacho-
vána i přesto, že poroste – pravděpodobně –
podíl obnovitelných zdrojů – ne však drama-
ticky. Dle scénáře BP do roku 2035 budou ropa
a oleje představovat 28 %, plyn 26 %, uhlí 
27 %, jádro 5 %, vodní zdroje 7 % a ostatní obno-
vitelné zdroje také 7 %. Spotřeba energie by

měla narůst do roku 2050 až o 30 %, bude však
kompenzována snižováním energetické nároč-
nosti. Nejasné je však, jakým scénářem se růst
spotřeby bude ubírat, zda to bude cesta lev-
ných méně šetrných zdrojů nebo scénářem
politických zásahů a intervencí, tzn. cestou dra-
hých zdrojů. I přes veškeré snahy lze očekávat
růst CO2 globálně. Pro snižování emisí CO2 ne-
budou hrát roli obnovitelné zdroje, ale snižo-
vání energetické náročnosti. Nestačí jen chtít,
ale mít transparentní koncept.  Např. v Ně-
mecku meziročně vzrostly emise CO2 o 17 %.
1,3 miliardy populace nemá přístup k energii.
Evropská energetika je závislá z více jak 50 %
na importu energetických zdrojů z mimo ev-
ropských destinací. Zajímavým fenoménem je
vysoká úroveň cen elektřiny v Evropě, které
jsou výrazně vyšší než jinde ve světě. Např.
cena energie v Německu pro domácnosti do-
sahuje úrovně 381 USD/MWh, v Japonsku
234, v ČR 204, v USA 123, v zemích OECD 172.
Plynové a uhelné zdroje na výrobu elektřiny
nebudou v budoucnu profitabilní, a to díky
podpoře obnovitelných zdrojů.

Zajímavé bylo vystoupení ministra prů-
myslu a obchodu Jana Mládka, který hovořil
o cílech současné politické reprezentace, kam
bude česká energetika směřovat. Uvedl, že
ministerstvo je pro dostavbu Temelína pří-
padně Dukovan, protože jadernou energii vidí
stále jako klíčovou z pohledu zajištění energe-
tické soběstačnosti do budoucna. K diskusi je,
kdo by měl Temelín stavět a kdo by měl nést
riziko, protože vláda se nepřiklání k dlouho-
dobé fixaci cen (Contract for diference). Nic-
méně je zde řada dalších výzev, například ev-
ropská klimatická politika a postoj České re-

Energetické trhy jsou zmítány 
nestabilním a netransparentním prostředím
Jubilejní desátý ročník prestižního Mezinárodního energetického regulačního fóra, který se
uskutečnil ve dnech 19. a 20. března v Praze, se věnoval novým příležitostem a výzvám světové
a evropské energetiky, a to z pohledu představitelů regulačních orgánů, politiků, zájmových i unijních
organizací a také hlavních strategických a finančních investorů na evropském trhu. 

80
1I2014

CI01_80_81_Energetické trhy_CI_SABLONA  5/13/14  6:52 PM  Stránka 80



publiky k novým klimatickým cílům, či legis-
lativní změny na domácím poli. Ministr dekla-
roval otevřenost i vůči potížím a potřebám
podnikatelské sféry. Současně prezentoval vy-
sokou míru soběstačnosti ve výrobě elektřiny
v ČR. Struktura energetického mixu by měla
být v roce 2040 následující: 30 % jádro, 15 %
tuhá fosilní paliva, 23 % zemní plyn, 15 % ropa
a 20 % obnovitelné a druhotné zdroje. Ja-
derná energetika by měla ve výrobě elektřiny
vyšplhat až k 58 %. 

Předseda Sdružení velkých spotřebitelů
energie Karel Šimeček pak upozornil na du-
alitu energetické politiky a na skutečnost, že
průmyslové podniky se spotřebou nad 150
GW ročně jsou v mnoha zemích chráněny,
u nás ne. To je vidět i na dramatickém rozdílu
cen pro domácnosti a velké firmy v Německu.

Prioritám a cílům strategických a finančních
investorů se pak věnovali zástupci klíčových
hráčů na českých a středo- a východoevrop-
ských trzích. Strategie svých firem tak po-
stupně prezentovali ředitel pro strategii Ener-
getického a průmyslového holdingu/EP
Energy Jiří Feist, člen představenstva společ-
nosti ČEZ Pavel Cyrani a jeho protějšek ze spo-
lečnosti RWE Česká republika Tomáš Varcop.
Na stejné téma pohovořili zástupci investorů
Jiří Zrůst, Managing Director ze společnosti
Macquarie Infrastructure and Real Assets Eu-
rope Limited a Jaroslava Korpanec, Managing
Director ze společnosti Allianz Capital Part-
ners, která koupila společnost Net4Gas.  

Poslední blok byl věnován vesměs odbor-
ným otázkám jednotného energetického trhu,
v rámci kterého své příspěvky přednesli Jac-
ques de Jong, Member of the Board of Ap-
peal, ACER, Hans Randen, Director European
Integration, Nordpool Spot, Peter Styles, Cha-
irman of the Electricity Committee z EFET
Velká Británie a členové představenstva akci-
ové společnosti OTE Igor Chemišinec a Miro-
slav Vrba z ČEPS. Diskutovali o tom, zdali je
evropský trh již jednotný, do jaké míry a jaké
překážky tomu brání. Názory na současný stav
se ovšem lišily, v souladu s odlišnou situací
a rozdílností konkrétních problémů v daných
zemích. Bylo zajímavé si vyslechnout pohledy
jednotlivých účastníků na náklady a přínosy
regulace velkoobchodních trhů a jejich dopad
na ceny.

Desátý ročník Mezinárodního energetického
regulačního fóra byl výjimečnou příležitostí jak
pro výměnu názorů všech zúčastněných, tak
pro poskytnutí komplexního pohledu na ev-
ropskou energetiku podanou jednotlivými
přednášejícími. Je vidět, že existuje filozoficko-
vizionářský pohled tvůrců energetické politiky
(policymakerů) a pohled subjektů a utilit, které
se s dopady politik musejí v praxi potýkat.
A právě ke sladění obou pohledů slouží po-
dobná setkávání.

Klíčová sdělení X. Mezinárodního
energetického regulačního fóra
•   Dle odhadů hlavních hráčů ceny elektřiny

porostou, stejně jako spotřeba. I přes rela-
tivní energetický blahobyt nemá více než
jeden a čtvrt miliardy lidí na světě přístup
k energii, to je výzvou k řešení.

•   Klimatická politika má smysl jen tehdy, jsou-
li její cíle harmonizovány a je-li uplatňována
globálně. V boji proti klimatickým změnám
se hledají nové cesty. Navíc se ukazuje, že
vytčené cíle jsou hodně ambiciózní a jejich
splnění přináší řadu potíží a malý globální
efekt. Měli bychom se vrátit k tržním princi-
pům a opustit ambiciózní cíle.

•   Roli v procesu zlepšování klimatu nemohou
hrát jen obnovitelné zdroje, ale i snižování
energetické náročnosti a zvyšování energe-
tické efektivnosti. Je tedy třeba hledat další
možnosti vedoucí ke snižování emisí CO2,
nelze spoléhat jen na obnovitelné zdroje.

•   Nové technologie pro skladování a lepší vy-
užívání energie představují velkou naději
pro budoucnost. Mají i podporu Evropské
unie.

•   Evropská energetická politika dopadá na
český průmysl spíše negativně, neexistují
rovné podmínky mezi jednotlivými člen-
skými státy EU. Na chudší státy je přitom
tento dopad mnohem větší, zejména v ce-
nové oblasti. 

•   Základním předpokladem rozvoje energe-
tiky je stabilní legislativa. Evropa je v oblasti
energetiky přeregulována, každý čtvrtrok
vychází nová legislativa. Nestabilní legisla-
tivní prostředí nepřispívá k jistotě investorů,
provozovatelů energetické infrastruktury
a komplikuje život i průmyslovému sektoru.  

•   Energetické trhy jsou zmítány nestabilním
a netransparentním prostředím, průmysl
i domácnosti jsou vysávány vysokými kon-
covými cenami energie, zatímco ceny silové
elektřiny klesají. Obecně v Evropě klesá kon-
kurenceschopnost.  

•   Česká republika chce podporovat pouze
z nově nastavovaných klimatických cílů
Unie, a to snížení emisí. Zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů v energetickém mixu
považuje v této chvíli za neopodstatněné.     

•   ČR bude trvat na využití jádra, na programu
je dostavba 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny
Temelín. V tuzemském energetickém mixu
se i nadále počítá s dalším využíváním hně-
dého uhlí jaderné energetiky, zemního
plynu a s obnovitelnými zdroji.

•   Ceny energie se staly politickou záležitostí.
Mohou být hybatelem nejen energetiky, ale
politiky, a mohou být buď nástrojem politic-
kého smíru, nebo naopak, jak dokládá pří-
pad Bulharska. 

•   Regulatorní politika je rovněž v nelehké si-
tuaci, Na jedné straně je na regulátory vyví-
jen tlak na udržení nízkých cen energie, na
druhé straně na ně tlačí energetické utility
s jejich oprávněnými požadavky. Nestabilita
je větší problém, než metoda regulace, kte-
rou regulátor volí.

•   Energetika nyní potřebuje jasně vytyčit stra-
tegii a stabilitu, stejně transparentní a dlou-
hodobě udržitelná by měla být i regulace.

•   Průměrné ceny elektrické energie jsou v Ev-
ropě vyšší než v USA, v plynu je to ob-
dobné. Ceny elektřiny v ČR jsou pak jedny
z nejvyšších v Evropě. Ceny jsou vysoké ni-
koliv díky komoditě, ale díky regulovaným
poplatkům – poplatkům za distribuci a ob-
novitelné zdroje.

•   Domácnost v České republice platí za ener-
gii v průměru 12,3 % svého rozpočtu, v Bul-
harsku tento poměr dosahoval až 20 %,
přestože jsou tam ceny za energii mnohem
nižší, než jaké platí německé domácnosti.

•   Z pohledu českých regulovaných subjektů
je „k diskusi“ především délka regulační
periody. Ta má přímý vliv na stabilitu
a transparentnost podnikatelského pro-
středí.   

•   Investoři jsou připraveni ke vstupu na ener-
getické trhy, ale nechtějí nést riziko regu-
lační ani rizika retroaktivity. Pokud zde ne-
bude stabilní prostředí, žádný investor ne-
bude chtít investovat do rozvoje sítí.

•   Budoucí energetiku čekají nové byznys mo-
dely. Ovšem bez patřičné legislativy
a změny v chování zákazníka se jich těžko
dosáhne. 

•   Evropský průmysl ztrácí pozice, zejména ten
energeticky intenzivní, jejž ohrožují vysoké
ceny energie.

•   Energetická efektivnost může přinést až
40procentní úspory.

•   Propojení trhů v oblasti elektroenergetiky je
v Evropě relativně dobré, trhy spolupracují
a přineslo to lepší výměnu přeshraničních
kapacit.

•   Procento emisí CO2 neklesá, ale naopak
stouplo.

•   EK navrhuje ambiciózní cíle v oblasti klima-
tické politiky, a to snížení emisí o 40 % do
roku 2030 (ve srovnání s rokem 1990) a zvý-
šení podílu OZE na 27 %, což v praxi může
znamenat až 46procentí zvýšení podílu OZE
zdrojů na výrobě elektřiny.  ■
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Téma etiky ve firmách je velmi aktu-
ální. Podle průzkumu společnosti Pe-
ople Management Forum si 65 % lidí

myslí, že by se společnosti měly hodno-
tami začít více zabývat. Také při kulatých
stolech společnosti People Management
Forum dlouho zaznívá, že v českých fir-
mách panuje velký rozdíl mezi deklarova-
nými a žitými hodnotami. Ač má většina
firem hodnoty napsané na webových
stránkách, s tím, jak se zachází se zaměst-
nanci a jaké se vytváří vnitrofiremní
vztahy, to často nemívá nic společného.
Pozoruhodné přitom je, že etické normy
chování neovlivňují jen naše svědomí
nebo náladu, ale také ziskovost. 

„Mnozí z nás podlehli dojmu, že si musí
vybrat: buď se řídit etickými normami,
nebo vydělávat,“ říká Jan Mühlfeit, Chair-
man Europe společnosti Microsoft Corpo-
ration. „Tak to ale není. Možné je obojí.“
Naopak, kvalitní práce s hodnotami může
ziskovost navyšovat. „Firmy, ve kterých
jsou deklarované hodnoty (například od-
povědnost, podnikavost, inovativnost, ko-
rektnost či slušnost) reálně dodržovány
manažery i zaměstnanci, bývají úspěšnější
a výkonnější. Zaměstnanci jsou v takových
firmách spokojenější, a tím i angažova-
nější, “ říká Hana Krbcová, viceprezidentka
společnosti PMF. 

„Nám se vyplatilo, že jsme se vždy řídili
platnými zákony a dodržovali všechna pra-
vidla. Díky tomu se nám na trhu daří více
než dvacet let,“ potvrdila její slova gene-
rální ředitelka Manpoweru Česká a Sloven-
ská republika Jaroslava Rezlerová. Další
důležitou opomíjenu hodnotou je podle
průzkumů důvěra. Šestnáct procent dotá-
zaných nedůvěřuje vůbec informacím,
které přicházejí z vedení společností. Kvůli
nízké důvěře se při jakémkoliv jednání jis-
tíme smlouvami, nastavujeme složité
schvalovací procesy. To způsobuje zpoma-
lení každodenního chodu firem, zvyšuje
transakční náklady a zdražuje výsledné
produkty či služby. Pokud ve firmě panuje
důvěra mezi managementem a zaměst-
nanci, je to znak, že firma je zdravá. Důvěra
se však nedá nařídit či nastolit firemní
směrnicí. Přináší ji každodenní slušnost,
korektnost, integrita a nejlépe se získává
osobním příkladem. 

„Manažer, který informuje zaměstnance,
že je potřeba využít každou minutu pra-
covní doby, a sám přichází do práce před
polednem a odpoledne mizí na golf, ne-
může mít nikdy tým, který s ním potáhne
za jeden provaz,“ říká Hana Krbcová. Etika
je však i o malých zdánlivě nedůležitých
věcech. „Důležité je vždy myslet na druhé

v řadě,“ prozradila své hlavní heslo Jaro-
slava Siková, generální ředitelka SIKO kou-
pelny. „Vždy svou práci dělat tak, aby po
mně mohl kdokoliv pracovat bez prob-
lémů. Znamená to dát papír do tiskárny,
když dojde, i když to já sám nepotřebuji. Je
zajímavé, že to lidé nedělají, pokud jim o to
neřeknete.“

„Rozdíl mezi vyspělými zeměmi a rozvo-
jovým světem není v technologiích či fi-

nančním zabezpečení, ale právě v etických
normách, vymahatelnosti práva, jeho do-
držování a rovnosti šancí,“ řekla na diskus-
ním setkání senátorka Alena Gajdůšková.
Společenská změna začíná od diskuse.

Organizace People Management Forum
se proto spojila s Transparency Internati-
onal a společně kromě diskusního setkání
v Senátu Parlamentu ČR připravuje další
velkou aktivitu v oblasti podpory hodnot
v organizacích. V květnu pořádá manažer-
skou konferenci s názvem HODNOTY SRD-
CEM ÚSPĚCHU. Mezi řečníky vystoupí jed-
nak osobnosti, které svým vlastním přístu-
pem motivují k napojení se k tématu. Jsou
to například teolog a biolog Marek Orko
Vácha, moderátor Marek Eben nebo spiso-
vatel Jiří Stránský. Další část je věnovaná
praktické rovině. Inspirovat účastníky
budou jednak majitelé a ředitelé svých
společností Tomáš Březina a František Vrá-
bel, dále Michaela Chaloupková a Hana
Krbcová ze společnosti ČEZ s jejich projek-
tem z oblasti firemní kultury. Konferenci
uzavře mozaika několika konkrétních přípa-
dových studií a metod, které si budou
moci účastníci odnést s sebou. Konference
se uskuteční 14. 5. 2014 v klubu SaSaZu.
Více se můžete dozvědět na http://konfe-
rence.peoplemanagementforum.cz/konfe-
rence/ ■

Top manažeři usilují o zlepšení etiky ve firmách
V Senátu Parlamentu ČR se 25. března setkaly významné manažerské osobnosti, aby diskutovaly, jak
podnítit změnu v oblasti etiky v podnikání. Mezi panelisty vystoupili například senátorka Alena
Gajdůšková, David Ondráčka, ředitel Transparency International, Sabina Slonková, šéfredaktorka
Mladé fronty či Leoš Vrzalík, člen představenstva společnosti SKANSKA, a.s. Panel moderoval
vydavatel Fleet sheetu Erik Best. V auditoriu se sešlo na 120 významných ředitelů společností
operujících v ČR spolu se zástupci státní správy. 

People Management Forum
(dříve Česká společnost pro rozvoj lid-
ských zdrojů) je kvalifikovaným a nad-
šeným průvodcem na cestě transfor-
mace od řízení lidských zdrojů k vedení
a angažovanosti lidí. Poskytuje plat-
formu pro výměnu informací, ověře-
ných referencí a společných zkušeností
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, a us-
nadňujeme vzájemnou komunikaci,
a to především HR profesionálům
a managementu. Je profesní nezisko-
vou organizací, založenou roku 1993.
Sdružuje zájemce z řad odborníků i ve-
řejnosti o rozvoj jednotlivce, týmu i or-
ganizace. Mezi členy patří v součas-
nosti téměř 250 organizací.
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Opodnikání mají nejčastěji zájem ženy
ve věku 18 – 30 let (68 %) a s vysoko-
školským vzděláním (70 %). Že rozje-

dou vlastní byznys, však uvažují i ženy ve vě-
kové kategorii nad 51 let. Rozhodné ne řeklo
podnikatelským aktivitám 33 % oslovených
respondentek. „Výsledky naznačují, že ženy
nejvíce uvažují o podnikání na začátku své
kariérní cesty. Není to překvapivé. V dnešní
době nekonečných příležitostí se nabízí in-
vestovat svůj potenciál a ambice do osob-
ních vizí,“ říká Marcela Bělovská, zástupce
Českého národního panelu.

Hlavní osobní důvod, který ženám brání
začít podnikat, vidí oslovené v nedostatku fi-
nancí. Peníze představují potíž pro dvaapa-
desát procent z nich, největší problém jsou
pro věkovou skupinu 18 – 30 let. Jako druhou
nejčastější komplikaci zmiňují české ženy
strach. Odvahu realizovat své nápady nemá
celých pětačtyřicet procent, podnikání pova-
žují za příliš nejisté a riskantní. Třetím důvo-
dem je pak absence podnikatelského zá-
měru, který chybí 22 % oslovených. Naopak
nejméně se ženy obávají, že by při realizaci
svého nápadu neměly podporu ze strany ro-
diny nebo známých (6 %) nebo nedokázaly
skloubit vlastní byznys se starostí o rodinu.
Tuto obavu vyslovilo pouhých 5 % respon-
dentek a ve výčtu možných strachů skončila
jako poslední. „Je skvělé, že čím dál více žen
začíná uvažovat o své vlastní cestě a nesedí
a nezoufají si před Úřadem práce. Vlastní
podnikání je zajímavým východiskem v pří-
padě nezaměstnanosti, nebo když je žena
dlouhodobě nespokojená ve své stávající
profesi. Finance jsou problémem, ne však

neřešitelným,“ říká Eva Vašková Čejková, za-
kladatelka projektu ŽENY s.r.o.

Co by českým ženám nejvíc pomohlo k od-
startování vlastního podnikání, je jistota, že
o jejich produkty a služby bude zájem (54 %),
volné našetřené finanční prostředky (37 %)
nebo mentor, který by jim stál po boku a po-
máhal. Coby pátého nejčastějšího pomoc-
níka po výhře v loterii (23 %) zmiňovaly ženy
dostupnost informací o podnikání podané
srozumitelnou formou. Tato forma podpory
by přiměla rozjet vlastní byznys 22 % oslove-
ných.

Kdyby měly české ženy neomezené mož-
nosti a finanční prostředky, pustily by se do
podnikání nejčastěji v oblasti gastronomie.

Kavárnu nebo čajovnu by zařídilo 24 % oslo-
vených, cukrárnu nebo pekárnu pak 17 % re-
spondentek. Druhá největší skupina, 20 %
žen, by podnikala v oboru ubytovacích slu-
žeb. Nejméně atraktivní pro spuštění vlast-
ního byznysu se ženám jeví oblasti umění,
zemědělství a sportu.

Jako hlavní překážky podnikání v České re-
publice obecně vidí české ženy minimální
podporu ze strany státu (52 %), přebujelou
administrativu (44 %) a daňový systém (37
%). Za komplikaci považují oslovené respon-
dentky i přehlcený trh, kdy podle nich není
dostatečný prostor pro nové podnikatelské
záměry. Ve výčtu překážek zmiňují i velkou
konkurenci v porovnání se zahraničními vý-
robci a prodejci.

V České republice působí značné množství
podnikatelských sdružení, asociací, komor,
svazů a podobně. Na podporu ženského pod-
nikání vznikají i specializované projekty. Jed-
ním z nich je právě projekt ŽENY s.r.o., který
nabízí ženám ze všech regionů České repu-
bliky pomoc prosadit jejich plány a rozběh-
nout tak vlastní představy o kariéře a životě.
„Ženy mají obrovský potenciál pro podni-
kání, mají k němu ty nejlepší předpoklady,
jen mají mnohdy strach a třeba i zbytečný.
Svou prací se mohou podílet na zvýšení eko-
nomické výkonnosti společnosti, jen je po-
třeba dát jim podporu, zázemí, pomoci jim na
startu a nabídnout jim nástroje, které jim po-
mohou třeba v tom, jak o sobě dát vědět.
A kdo jiný může ženy podpořit víc než zase
ženy,“ dodává Eva Vašková Čejková, zaklada-
telka projektu ŽENY s.r.o., který v květnu to-
hoto roku oslaví rok své existence. ■

Polovina českých žen uvažuje o podnikání, 
brání jim nedostatek financí

Více než polovina českých žen (54 %) alespoň někdy uvažovala, že se zkusí postavit na vlastní nohy
a začne podnikat. Vyplynulo to z výzkumu, na němž se společně podílely projekt ŽENY s.r.o. a Český
národní panel. Průzkum byl proveden na vzorku 500 žen z celé České republiky ve věku 18 – 65 let.
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Jedná se o nový, zcela unikátní a záro-
veň úsporný systém vytápění. Bez
prachu, popela, spalin a bez nutnosti

zabezpečovat a skladovat otop či LTO. Bez
investic do provozu kotelny, bez nutnosti
údržby, kontrol a revizí, nutnosti vložkovat
komíny, nebezpečí otravy kysličníkem
uhelnatým. Infravytápění elektrickými sá-
lavými topidly se všem uvedeným provo-
zním problémům a finančně náročným in-
vesticím vyhne. 

Elektrická sálavá topidla nové generace
lze zcela plnohodnotně použít k vytápění
všech užitných prostor – a to jak obytných,
tak provozních nebo průmyslových.
Mohou být velmi rychle nainstalována
tam, kde je potřeba, bez omezení nebo na-
rušení provozu. Sálavá tělesa fungují na
principu infračerveného tepla, s okamži-
tým tepelným účinkem, pouze po zapojení
do běžné elektrické zásuvky. Ve srovnání
s jinými způsoby vytápění lze jejich použi-
tím uspořit až 80 % finančních nákladů.
Jedná se proto o progresivní koncept vy-
tápění objektů současnosti i budoucnosti.

Co je to sálavé topidlo, 
a co je to přímotop
„Elektrické sálavé topidlo“ a „přímotop“
bývají často v současné literatuře chybně
zaměňovány. Sálavé topidlo funguje na
principu infraohřevu (na stejném prin-
cipu ohřívá Slunce Zemi) – ohřívá přímo
a s okamžitým tepelným účinkem pevné
objekty i osoby a předměty ve svém do-
sahu a neohřívá okolní vzduch. Ten se se-
kundárně ohřívá až od již nahřátých ob-
jektů (stěn, zdí atd.). Elektrická sálavá to-
pidla jsou ze všech druhů elektricky na-
pájených topidel (přímotopné konvek-
tory, topné rohože atd.) jediným zdrojem
tepla působícím tepelnou složkou infra-
červeného elektromagnetického spektra.
Proto jejich teplo není závislé na vyvětrá-
vání.

Přímotop (přímotopný konvektor) ne-
působí na infračerveném principu, ale
elektricky žhaví topnou spirálu, od které
se teprve nahřívá okolní vzduch. Vytápění
přímotopy je proto z uživatelského i ener-
getického hlediska velmi neefektivní.
Právě na ohřevu vzduchu v místnosti jsou
založeny všechny klasické zdroje tepla
a vytápění. Proto jsou všechny dosavadní
zdroje tepla tolik ovlivňovány větráním.
Z tohoto důvodu utěsňujeme dveře, okna
atd., abychom udrželi v místnosti teplý
vzduch, neboť zahřátí v místnosti je
zdlouhavý proces, protože teplý vzduch
nejprve stoupá ke stropu a u podlahy je
chladno.

U elektrických sálavých topidel je poci-
tové vnímání tepla bezprostřední, protože
vytvářejí tepelnou pohodu okamžitě.

Uplatnění 

Uplatnění elektrických sálavých topidel
sahá od koupelen a domácností, přes pro-
vozní a účelové prostory, průmyslové
a skladové haly, až po restaurační předza-
hrádky, historické objekty, galerie a kos-
tely. 

Vytápění průmyslových objektů
efektivně i úsporně
Současné způsoby vytápění průmyslových
objektů znamenají značné finanční inves-
tice do vybudování nebo samotného pro-
vozu zdroje tepla. A to, ať už jde o kotelnu
se systémem topných těles či podobné
„klasické“ způsoby, o jeho regulaci, kon-
trolu a údržbu, obstarávání a skladování

otopu, pravidelné revize, odvod spalin
a vložkování komínů a řadu dalších perso-
nálních a organizačních opatření. 

K pořizovacím nákladům na některou
z klasických technologií (kotel jako zdroj
tepla, rozvody, tělesa, regulace atd.) také
patří kromě vlastní instalace též prováděcí
projekt a řada s tím spojených nezbytných,
časově náročných administrativních opa-
tření. 

V mnoha průmyslových provozech se
pak klasickou technologií těžce nabyté
a zafinancované teplo neužitečně vyvě-
trává do prostoru mimo dílnu či halu. To je
velmi často případ výrobních hal, dílen-
ských a průmyslových provozů, sklado-
vých a tiskárenských prostor atd. 

Uvedeným problémům je použitím elek-
trických sálavých topidel zabráněno, pro-

Unikátní a zároveň energeticky úsporný systém vytápění 
Na trhu ČR je v posledních několika letech nabízena nová generace elektrických sálavých topidel,
jejichž využití pro vytápění obytných, účelových i průmyslových objektů přináší řadu výhod jak
z hlediska provozu, tak energetické úspornosti. 
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tože infratopení nabízí zcela jiný koncept:
není závislé na vyvětrávání, působí s oka-
mžitým infračerveným tepelným účinkem
přímo na objekty a osoby, bez nutnosti
ohřívat velké objemy vzduchu ve vytápě-
ných prostorách. Veškeré teplo je plně vy-
užito, nedochází k plýtvání a ztrátám. Teplo
lze regulovat podle potřeby a navíc se aku-
muluje v pevných objektech na pracovišti
(stěny, podlahy, stropy apod.). Tyto sta-
vební části a konstrukce si dokážou teplo
nahromadit a sekundárně jej vracet do vy-
tápěného prostoru (emisivita materiálů)
a určovat svou teplotou tepelnou pohodu
ve vytápěném prostoru. 

Elektrický infraohřev je proto ideálním
vytápěcím prostředkem v průmyslových
objektech, kde zajistí možnost vytápění ce-
lých ploch nebo konkrétních pracovišť, a to
například i skladovacích ramp či manipu-
lačních prostor. 

K ekonomické otázce cen elektřiny je
nutno uvést, že zatímco ceny plynu i pev-
ných paliv za posledních deset let stouply
bez valného zájmu médií o desítky (plyn)
nebo dokonce o stovky (pevná paliva) pro-
cent (!), u elektřiny šlo vždy pouze o jed-
notky procent a nyní její cena dokonce pru-
dce klesá.

Případové odborné studie vytápění elek-
trickými sálavými topidly dokazují, že jejich
použitím dochází při srovnání s ostatními
způsoby vytápění k úsporám ve výši až de-
sítek procent.

Uplatnění elektrických sálavých
topidel je možné doložit 
na konkrétních příkladech

Př. 1. Skladové a manipulační provozy
– MK Market
Infratopení sálavými tělesy? Maximální
spokojenost!, shrnul své zkušenosti s po-
užíváním sálavých topidel jednatel společ-
nosti MK Market, Ing. Marek Karabec.

Proč se ve firmě MK Market rozhodli vy-
tápět skladovou a manipulační halu sála-
vými topidly?

Bylo potřeba zajistit rychlé a jednoduché
vytápění s pohodlnou regulací a s účelným
pokrytím vybraných skladových prostor.
Stávající řešení s kotelnou a ústředním to-
pením bylo velmi drahé a také hodně ne-
účinné. Firma MK Market proto hledala
něco s nízkými pořizovacími náklady, lev-
ným provozem, bez nutnosti úředního
schvalování a hlavně, aby byli spokojeni
s topným účinkem. Řešení nalezli v po-
době nových infratopidel.

Ing. M. Karabec k tomu vysvětluje:
Pocitové teplo je znát okamžitě po za-

pnutí a vše ostatní řídí termostat. Nebylo
totiž potřeba vytápět celou halu, ale pouze
komunikační koridory a manipulační pro-
stor. A ty nám elektrická sálavá topidla po-
kryjí dostatečně. 

Původně jsme měli prostorové vytá-
pění pomocí vzduchotechniky s plyno-
vým kotlem pro ohřev vzduchu. Co to
znamenalo? Finančně nákladný provoz,
velmi špatnou regulaci, zbytečné ohřívání
celého prostoru, i tam, kde to nebylo

nutné, a také potíže s atesty a s bezpeč-
ností. 

Ke hledání nějakého jiného řešení nás
přivedla jednak potřeba řešit vysoké ná-
klady na vytápění, a zejména snaha připra-
vit příjemnější pracovní prostření pro za-
městnance. Za zmínku jistě stojí i to, že
nám odpadly povinnosti spojené s provo-
zem plynového zařízení a nemuseli jsme
pořizovat žádnou projektovou dokumen-
taci ke schvalování a atestům. Úspora cel-
kových nákladů na vytápění je téměř 50 %.
V případě potřeby jednotlivá sálavá tělesa
odmontujeme a nainstalujeme kamkoliv
jinam.

Př. 2. Výrobní hala ČKD
Elektrotechnika
V ČKD Elektrotechnika vyřešili elektrickými
sálavými topidly problém tepelné pohody
ve velké výrobní hale. Dosavadní systém
teplovzdušnými fukary nevyhovoval, pro-
tože teplý vzduch, ohřívaný a vyfukovaný
do prostoru haly fukary-saharami, jednak
stoupal ke stropu a byl zbytečně vyvětrá-
ván často otevíranými vraty. 

Elektrická sálavá topidla tento problém
efektivně řeší zónovým působením, napro-
sto nezávislým na větrání.

Př. 3. Ocelárny ArcelorMittal Ostrava

Elektrická sálavá topidla našla uplatnění
i u tak významného podniku, jako Arcelor-
Mittal v Ostravě. V rozsáhlé výrobní hale
jsou sálavá topidla umístěna přímo u jed-
notlivých pracovišť, tedy tam, kde je jejich
účinek optimální.

Jedno či dvě tělesa na konkrétním pra-
covišti, nebo přiměřeně více těles v běžně
velké hale či skladu, plně postačí k optimál-
nímu provozu. Tepelný účinek sálavých to-
pidel je cítit ihned po zapnutí, a proto je
můžeme zapnout pouze v době přítom-
nosti osob a pouze v zónách, kde se osoby
zdržují nebo kde pracují. Odpadá potřeba
předtápět velké prostory pouze kvůli jed-
nomu nebo několika málo pracovištím. To
je ideální stav pro velké výrobní haly,
sklady a průmyslové prostory, ale také na-
příklad pro galerie, kontrolní stanoviště
nebo nájemní prostory.

Př. 4. Rekonstrukce bytu 2+1 

Jedná se o byt 2+1 o celkové výměře 
60 m2. Srovnání varianty 1 s variantou 2.  

Varianta 1 – vytápění a ohřev užitkové
vody plynovým kombinovaným kotlem

Celkový rozpočet rekonstrukce (přívod
plynu od plynoměru na chodbě před
bytem, kombinovaný kotel Junkers, od-
kouření, radiátory a rozvody TUV, včetně
ventilů a armatur) byl 120 tis. Kč.  

Kromě toho bylo třeba nově vyvložkovat
komín, včetně odkouření – 18 tis. Kč    

Kalkulované náklady na servis a revize
v následujících letech 

- čištění kotle a revize spalin – 1800
Kč/rok

- revize kouřových cest – 800 Kč/rok
Při předpokládané životnosti 15 let a rov-

noměrnému odpisu vychází průměrný mě-
síční náklad 1175 Kč – bez zisku, ve stáva-

jících cenách a za předpokladu bezporu-
chového provozu po dobu životnosti. 

Varianta 2 – vytápění a ohřev užitkové
vody elektřinou pomocí sálavých topidel
TANSUN

Celkový rozpočet rekonstrukce (4 ks sá-
lavá topidla TANSUN o celkovém příkonu
4650 W, rozvody pro sálavá topidla včetně
elektronických termostatů pro každou
místnost, el. bojler 100 l s elektronickou re-
gulací a rozvodem TUV) byl 40 tis. Kč

Kalkulované náklady na servis a revize
v následujících letech – 0 Kč
Při předpokládané životnosti 15 let a rov-
noměrnému odpisu vychází průměrný mě-
síční náklad 223 Kč, bez zisku, ve stávají-
cích cenách a za předpokladu bezporucho-
vého provozu po dobu životnosti.

Po porovnání obou variant se investor roz-
hodl pro variantu 2 – elektrické vytápění.
Při rozhodování kromě ekonomických
výhod – snížení kalkulovaného nájemného
o 952 Kč a pořizovací investice nižší o 98
tis. Kč (!), byly vzaty do úvahy i faktory bez-
pečnost (riziko oxidu uhelnatého) a bez-
údržbový provoz a komfort pro nájemníka.

Celková rekonstrukce bytu byla ukon-
čena v prosinci 2012. Byt byl pronajat od
1. 2. 2013 mladé manželské dvojici. Zálohy
na energii (pouze elektro, plyn byl zrušen)
byly placeny ve výši 2800 Kč a při prvním
vyúčtování po devíti měsících byla vrácena
částka 2526 Kč. Celková spotřeba el. ener-
gie za 9 měsíců byla 6,772 MWh. 

Vzhledem ke snížení cen energie je před-
pokládaná částka na rok 2014 ještě nižší.

Př. 5. Provoz energeticky 
úsporného domu 
Výkon instalovaný v energeticky úspor-
ném domě v elektrických sálavých topid-
lech byl 4 kW. Celková spotřeba elektrické
energie domu pro čtyřčlennou rodinu byla
při běžně představitelném způsobu užívání
cca 7540 kWh za rok 2010. Vyjádřeno v ce-
nách za elektřinu roku 2010 jde o částku 
23 465 Kč, včetně DPH. Převedeno na uži-
vatele - náklady na energie v energeticky
úsporném domě činí 3910 Kč/os/rok. 

Spotřeba elektřiny na vytápění byla 2413
kWh, což představuje z celkové ceny za
energie cca 7 tisíc Kč včetně DPH. Vytápění
se na celkové spotřebě tedy podílelo pouze
32 %, zbytek je ostatní spotřeba elektřiny
a ohřev TUV. 

Pro elektrická sálavá topidla existují spe-
ciální dvoutarifové sazby cen elektřiny
(D35d a D45d), přičemž nižší sazbu mohou
kromě otopných těles využívat i všechny
ostatní spotřebiče z přípojky v dané době
napájené. Začátek a konec období nižšího
tarifu je řízen prostřednictvím signálů
HDO. Spotřeba elektřiny ostatních spotře-
bičů nebyla provozována v nízkém tarifu
jako u elektrického vytápění.

Podle propočtu Stavební fakulty VUT
v Brně by v případě vytápění téhož objektu
plynem přesáhly roční náklady za všechny
energie 30 tisíc Kč. Také bylo vypočítáno,
že ostatní spotřeba, tedy provoz všech
elektrospotřebičů v domácnosti včetně
osvětlení, je v každém měsíci kalendářního

85
❯❯

CI01_84_86_Unikátní a zároveň_CI_SABLONA  5/13/14  7:03 PM  Stránka 85



roku vyšší, než spotřeba energie na vytá-
pění! V praxi se tak prokázala skutečnost,
že v současných novostavbách a rodin-
ných domech, kde byla použita elektrická
sálavá topidla, již není vytápění energe-
ticky nejvýznamnější položkou rozpočtu.

Úspornost a spotřeba

Elektrická sálavá topidla jsou vysoce efek-
tivní a na infračerveném principu poskytují
okamžité a přímé teplo, bez nutnosti
předehřívání vzduchu v místnosti. Prak-
ticky žádná energie tedy není absorbována
vzduchem, to znamená, že veškerá elek-
trická energie je přeměněna na využitelné
teplo a nedochází k energetickým ztrátám. 

Konkrétní příklad spotřeby je uveden
v příkladech č. 4 a 5.

Úspornost sálavých topidel také po-
tvrdilo měření, které provedl doc. Ing. Karel
Daďourek z Technické univerzity Liberec.
Úspornost se projevila zejména ve srov-
nání s ostatními topnými systémy, které
zdrojem tepla ohřívají okolní vzduch. Ztráty
tepla jsou v takovém případě z největší
části způsobeny únikem skrz strop, proto
jsou výraznější tam, kde je u stropu vyšší
teplota, tedy například u přímotopu. Spo-
třeba během čtyř měsíců stabilního měření
byla u klasického přímotopu o 31 % vyšší,
než u sálavého topidla. Z měření úspor-
nosti jednoznačně vyplynulo, že nad klasic-
kými převažují výhody sálavého vytápění.

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že sá-
lavé topné systémy v průmyslových pro-
storách zapínáme pouze tehdy, kdy je to
potřeba (například provoz směny) a pouze
v místech – zónách – kde je potřeba. Pro
sklady, výrobní haly nebo dílenské pro-
story průmyslových podniků v podstatě
ideální řešení. Topidla lze samozřejmě při-
pojit na termostat, který hlídá nastavenou
teplotu.

Toto tzv. zónové vytápění je běžným
způsobem vytápění neproveditelné a vy-
užití elektrických sálavých topidel je proto
výhodné při vytápění velkých průmyslo-
vých prostor. Instalaci nemusejí provádět
autorizované firmy, může být provedena
elektrikářem s příslušnou odborností. Při
stěhování – například z dočasně pronaja-
tých prostor – si svá tělesa jednoduše od-
nesete sebou.

Nabídka na trhu sálavých topidel

K nejdokonalejším typům elektrických sá-
lavých topidel v současné době patří tělesa
vyráběné např. firmami Tansun (GB),
Burda, Heatstrip, Heatscope (SRN). 

Na trhu je nabízena široká škála typů
elektrických sálavých topidel v různém fle-
xibilním provedení a s různými výkony –
jak pro průmyslové, tak pro obytné pro-
story. Stručně zmiňme například tělesa
Apollo, Sorrento Ceramic, Carnival (Tan-
sun), Smart 2000, Term 2000 IP67 Low-
Glare (Burda) a Heatscope Vision a Spot
a Heatscope ZERO.

Za pozornost stojí i vysoká designová
úroveň nabízených produktů a možnost je-
jich instalace na stěnu či na strop. Nezabí-
rají tak podlahovou plochu, ale zcela spo-
lehlivě plní svou funkci topení.

Provozní výhody elektrických sálavých to-
pidel:
– jednoduchá instalace – do výkonu 3 kW

je možné elektrický sálavý tepelný zdroj
napájet z běžné zásuvky jednofázové
elektrické instalace. Minimální výška, ve
které je možné umístit tyto topidla, je
v závislosti na výkonové variantě již od
1,8 m výšky;

– nepotřebují přívod kyslíku – v jeho okolí
nevznikají žádné spaliny, jsou tedy da-
leko šetrnější ke svému okolí než zářiče
plynové;

– okamžitý účinek a snadná regulace –
doba náběhu na plný výkon i doba je-
jich doběhu při vypnutí se pohybuje
maximálně v několika vteřinách; elek-
trické sálavé tepelné zdroje mohou bez
potíží dosáhnout i maximální plošnou
hustotu energie povolovanou hygienic-
kými normami, to je 200 W/m2;

– mobilnost – lze je snadno přemístit do
jiné pozice, nebo odvézt do jiného ob-
jektu;

– bezhlučnost, účinnost, možnost ohřevu
technologických procesů,

– zónové vytápění – protože elektrická sá-
lavá topidla mohou tepelně působit
pouze v daných sekcích (zónách), není
nutné vytápět celý jinak nevyužívaný
prostor;

– ekonomické úspory – nejnovější druh
elektrického sálavého vytápění je zamě-
řen na energetickou úspornost. Prak-
ticky veškerá elektrická energie je pře-
měněna na využitelné teplo a nedochází
ke ztrátám. Díky tomu lze v porovnání
s jinými druhy vytápění dosáhnout až
80 % úspor;

– venkovní vytápění;
– nízké pořizovací náklady;
– není potřeba projekt, údržba, revize,

měření emisí.

Navíc - pro instalaci elektrických sála-
vých topidel není zapotřebí projektová do-
kumentace, administrativní řízení a tech-
nologická instalace specializovanou fir-

mou. Přitom tepelný účinek elektrických
sálavých topidel je okamžitý.

Závěr

Použití elektrických sálavých topidel je ve
srovnání s klasickými způsoby vytápění
mnohem výhodnější variantou. Předsta-
vují nový koncept tepelné pohody obyt-
ných prostor i domácností. V průmyslo-
vých objektech zajistí vyhřívání jednotli-
vých pracovišť na výrobních linkách, ohřev
technologií, a také provizorní a mobilní vy-
tápění staveb, strážních a kontrolních sta-
novišť a recepcí. 

Další výše vyjmenované výhody, ze-
jména jednoduchost a časové hledisko in-
stalace, mobilita a operativnost atd., se
mohou uplatnit v dnešní době mnohem
výrazněji – budovu (sklad, hangár, výrobnu
apod.) lze provozovat v podstatě okamžitě
k požadovanému účelu, i se zajištěním te-
pelné pohody.

Nová generace elektrických sálavých to-
pidel zkrátka nabízí progresivní řešení. 

Více informací na www.salava-topidla.cz.
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Proč ČSÚ přichází s touto změnou?
ČSÚ již tři roky publikuje údaje o za-

hraničním obchodu ČR ve dvou pojetích.
Doposud byl údaj o obchodní bilanci
v národním pojetí v rámci měsíční
Rychlé informace o zahraničním ob-
chodu pouze doplňkovým údajem
k přes hraniční statistice a údaje o vývozu
a dovozu v této metodice vstupovaly do
výpočtu hrubého domácího produktu
a platební bilance. Po dlouhodobých di-
skusích s hlavními uživateli a na základě
doporučení metodického auditu, který si
ČSÚ nechal vypracovat, přikročil ČSÚ ke
zdůraznění národního pojetí také v mě-
síční Rychlé informaci o vývoji zahranič-
ního obchodu. Důvodem je snaha o zvý-
šení konsistence klíčových makroekono-
mických ukazatelů publikovaných v jed-
notlivých statistikách.

Budou publikovány souběžně i údaje
o přeshraničním pojetí?

Rychlá informace o zahraničním ob-
chodu bude obsahovat informace
o obou pojetích, přičemž v rámci přes -
hraniční metodiky budou uváděny údaje
o hodnotě a vývoji vývozu a dovozu jako
ukazatelů o pohybu zboží. Údaj o saldu
obchodní bilance v přeshraničním pojetí
nebude v textu Rychlé informace expli-
citně uváděn, ale bude k dispozici v ta-
bulkách s časovými řadami ukazatelů.
Důvodem potlačení této informace je
jeho problematická vypovídací schop-
nost v současné době, protože jej z eko-
nomického pohledu nelze rozumně in-
terpretovat. Přeshraniční statistika má
nicméně svou oporu v celosvětovém
metodickém manuálu o zbožovém ob-
chodu (International Merchandise Trade
Statistics) a legislativě Evropské unie.
Tato data jsou rovněž povinně reporto-
vána do mezinárodních institucí a budou
i nadále k dispozici uživatelům ve stej-
ném rozsahu jako doposud. 

V čem se liší národní a přeshraniční po-
jetí?

Zjednodušeně řečeno vypovídá přes -
hraniční metodika o pohybu zboží přes
národní hranice, zatímco národní pojetí
o změně vlastnictví zboží mezi domácími
a zahraničními subjekty (firmami, ob-
čany). Z analytického hlediska bylo vždy
klíčové sledovat právě obchodní trans -
akce podle změny vlastnictví (jakýkoliv
obchod je v principu vždy změnou vlast-
nictví daného zboží mezi kupujícím
a prodávajícím). K měření takového ob-
chodu se z praktických důvodů historicky
používalo sledování pohybu zboží přes
hranice (tj. celní statistika, dnes v rámci
společného obchodního prostoru EU na-
hrazená statistickým sledováním v sy-

stému Intrastat a systémem Extrastat).
Byl to nejsnazší způsob, který zajišťoval
relativně kompletní a velmi podrobná
data, která bylo možné považovat za
velmi dobrou aproximaci obchodních
transakcí se zahraničím. V posledních le-
tech však tato aproximace přestává platit
s ohledem na prudký rozvoj globalizace,
obchodování mezi vlastnicky propoje-
nými firmami a v neposlední řadě exis-
tencí Jednotného trhu EU, který umož-
ňuje jakékoliv firmě obchodovat přímo
na vnitřním trhu kteréhokoliv členského
státu EU. Ke změně vlastnictví mezi do-
mácím a zahraničním subjektem tak
může docházet, aniž by zboží přecházelo
přes hranice. 

Na základě čeho je stanovená metodika
národního pojetí?

Obecný rámec, tedy změna vlastnictví
mezi domácími a zahraničními subjekty,
je shodná s principy, které zastávají
i další makroekonomické statistiky, jako
například standard národních účtů a ma-
nuál platební bilance. Neexistuje však
mezinárodně jednotný návod, který by
takto vymezený zahraniční obchod
v současném globalizovaném světě za-
jistil. Přístupy se v každé zemi liší podle
dostupnosti dat a rozsahu problému. 

V České republice jsou základním
zdrojem údaje z přeshraniční statistiky
o vývozu a dovozu prováděném přímo
rezidentskými subjekty (tj. se sídlem
v ČR) a dále údaje o nákupech a prode-
jích z daňových přiznání k DPH nerezi-
dentských subjektů (tj. se sídlem v zahra-
ničí), které obchodují s rezidentskými
subjekty přímo na území ČR. Podobnou
metodiku pro výpočet obchodu v národ-
ním pojetí jako ČR používá např. Maďar-
sko, kde je podíl transakcí realizovaný
nerezidenty, a z toho vyplývající rozdíl
mezi hodnotou obchodu v obou poje-
tích, obdobný. V některých zemích
s menším rozsahem tohoto problému
jsou upravovány údaje pouze za vybrané
významné jednotky. V ČR byl vzhledem
k rozsahu a dynamice nárůstu diskre-
pance mezi oběma pojetími a počtu ne-
rezidentských jednotek zvolen modelový
přístup s pevnou vazbou na údaje z při-
znání k DPH.

Liší se oba přístupy i v jiných zemích?
Většina zemí v rámci EU, kde předsta-

vuje pohyb zboží přes hranice realizovaný
nerezidenty relativně malý podíl, nerozli-
šuje takto důsledně přeshraniční a ná-
rodní pojetí, resp. používá jen částečné
úpravy (např. tzv. quasi-transit se zeměmi
mimo EU). Některé země provádějí meto-
dické úpravy až ve fázi sestavování národ-
ních účtů a platební bilance. Obdobný pří-

stup jako ČR má Belgie, která publikuje ve
statistice zahraničního obchodu primárně
data na principu změny vlastnictví (tj.
v národním pojetí). V případě ČR je rozdíl
mezi saldem v obou pojetích zhruba 6 %
HDP a v čase postupně narůstá. Pokud
tedy analytici odvozují očekávání o zahra-
niční poptávce z vývoje měsíční přeshra-
niční statistiky, systematicky nadhodno-
cují očekávání o vývoji HDP. 

Lze údaje v národním pojetí srovnávat
mezi zeměmi?

V současné době je přístup zemí
k úpravám přeshraniční statistiky po-
měrně roztříštěný, takže údaje nejsou
zcela srovnatelné. Pokud by jednotlivé
země důsledně uplatňovaly princip
změny vlastnictví, údaje by byly konsis-
tentní, pokud bychom započítali zboží
i služby, nikoliv však bilaterálně. Pokud
totiž firma se sídlem v Belgii vyveze z ČR
auta v nákupní ceně 100 a prodá je ob-
chodníkovi ve Francii za částku 150 (tedy
realizuje obchodní marži), pak vývoz
(zboží) ČR v národním pojetí je roven
100, vývoz (služeb) Belgie je roven 50
a dovoz Francie je roven součtu vývozu
zboží a služeb za ČR a Belgii (tedy 150).
Zrcadlová srovnání zbožového obchodu,
tak jak je provádí přeshraniční statistika,
možná nejsou. Na druhé straně použí-
vání (neupravené) přeshraniční statistiky
pro sestavování národních účtů a pla-
tební bilance vede k duplicitám při mě-
ření celkového čistého exportu, protože
část transakcí je vykazována jak v ob-
chodní bilanci, tak v bilanci služeb.

Jsou data o ZO v národním pojetí to-
tožná s údaji v platební bilanci a národ-
ních účtech?

Data o zahraničním obchodu v národ-
ním pojetí jsou základním zdrojovým
údajem pro sestavování HDP podle výda-
jové metody a rovněž běžného účtu pla-
tební bilance. Kromě těchto dat jsou za-
hrnuty ve zmíněných makroekonomic-
kých statistikách ještě další položky, jako
jsou např. individuální (podprahové) do-
vozy zboží, pašování, apod. Rozdílné je
i ocenění, kdy dovoz je v národním pojetí
ve statistice zahraničního obchodu vyjá-
dřen v cenách na hranici dovážející země
(CIF), zatímco národní účty a platební bi-
lance pracují s hodnotou dovozu na hra-
nici vyvážející země (FOB). Rozdíl mezi
oběma oceněními zboží je v nákladech
na dopravu a pojištění zboží. Od září 2014
bude navíc do národních účtů a platební
bilance zbožový obchod vstupovat bez
započítání zušlechťovacího styku, za-
tímco v údajích v měsíční statistice zahra-
ničního obchodu v národním pojetí bude
zušlechťovací styk i nadále obsažen. ■

Změny v publikování dat o zahraničním obchodu
Od údajů za leden 2014 publikovaných 10. března 2014 mění ČSÚ podobu Rychlé informace
o zahraničním obchodu tak, že dochází ke zdůraznění údajů v národním pojetí a současně zachovává
informaci o vývoji přeshraniční statistiky.
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Komunální podnik SWM – Stadtwerke
München, který je ve vlastnictví města,
odstartoval jako jeden z nejsilnějších

městských podniků v Německu v roce 2008
„Rozšířenou ofenzívu OBNOVITELNÉ ENER-
GIE“ (Ausbauoffensive Erneuerbare Energie).
S její pomocí chce dosáhnout soběstačnosti
ve výrobě elektřiny výhradně z obnovitelných
zdrojů do roku 2025. V uvedeném období
bude k tomuto účelu investováno ze strany
SWM okolo 9 miliard € - částka, blížící se 250
miliardám korun. Mnichov samozřejmě nemá
vhodné podmínky pro výrobu všech druhů
obnovitelných zdrojů. Proto investuje tam,
kde jsou podmínky ideální – do solární ener-
gie ve Španělsku, do větrných parků v Sever-
ním moři a podobně. Souběžně rozvíjí také
výrobu tepla z obnovitelných zdrojů – a to
hlavně z geotermie (teplo ze země), pro kterou
má všechny předpoklady. Usazeniny v pře-
dalpském regionu – tzv. „molasa“ vytváří
i přímo pod milionovým městem a v jeho
okolí jedny z nejlepších geologických podmí-
nek pro geotermii na světě.

Celková roční spotřeba elektřiny celého
Mnichova činí ročně okolo 7,5 miliardy kWh.
SWM se soustřeďuje zejména na obory
větrné, solární, vodní a geotermické energie
a využívání biomasy. Nejedná se jen o nějaké
plané sliby. Ukončené a již zahájené projekty
(po jejich dokončení) poskytnou SWM brzy
celkové kapacity na výrobu 3,9 miliardy kWh
– to je téměř 40 % plánovaného ambiciózního
cíle do roku 2025. Už toto množství elektřiny
postačí k zásobení všech 800 tisíc mnichov-
ských domácností a ještě pokryje kompletní
spotřebu celé podzemní dráhy a tramvajové
sítě. Další velké projekty – zejména v oboru
větrné energie – se nacházejí ve stádiu kon-
krétních plánovacích prací. U všech projektů
se klade důraz na jejich ekonomickou samo-
nosnost.

Přednost mají přirozeně projekty realizo-
vané přímo v Mnichově nebo jeho bezpro-
středním okolí. Například koncem ledna 2014
zprovozněné geotermické zařízení – největší
v SRN – v Sauerlachu na jižním okraji Mni-
chova vyrábí souběžně elektřinu a teplo z geo-
termální vody pod Mnichovem. Zásobuje
elektřinou zhruba 16 000 domácností.  

Pokud ale pro daný druh projektu nejsou
v Mnichově výhodné podmínky zaručující
ekonomický efekt, vyhledává SWM po celé
Evropě místa s optimálními podmínkami.

Onshore projekty ve větrné energii

SWM prostřednictvím svého třetinového po-
dílu na firmě EPD EUROPE participuje na vě-
trných farmách, budovaných v jedenácti ev-
ropských zemích. Jedná se například o pro-
jekty ve Francii, Švédsku, Chorvatsku, Polsku
a samozřejmě v Německu - zejména devět vě-
trných farem v Brandenbursku a dalších pět
v jiných spolkových zemích. 

V domovském Bavorsku se dokonce na-
chází největší větrný potenciál pro „onshore“

projekty v Německu a ten je zatím zcela nevy-
užitý.  SWM by nyní chtěl ve spolupráci s dal-
šími komunálními podniky rozvinout právě
tuto oblast energetiky. K tomu účelu byla za-
ložena firma SWM Bayernwind, která si vytkla
cíl spolu s místními obcemi do roku 2020 vy-
rábět pomocí větrné energie celkem okolo
jedné miliardy kilowatthodin za rok.  Tím by
se SWM stalo bavorským motorem energe-
tické transformace v Německu tzv. „Energie -
wende“. A bylo by to i logické – protože vět-
šina z deseti zbývajících německých jaderných
elektráren, které mají být uzavřeny do roku
2022, se nachází právě v této spolkové zemi.

Offshore cíle SWM

Ve větrné energii je jedním z „mnichovských“
projektů „Global Tech I“ v Severním moři.
Podíl SWM na právě budovaných 80 větrných
turbínách ve výši 25 % celkové investice od-
povídá výkonu 1,4 miliardy kWh ročně – tedy
elektřině pro 160 000 mnichovských domác-
ností.  Podobné projekty realizuje SWM v Se-
verním moři poblíže Syltu a dále v Irském
moři. Tyto projekty budou vyrábět množství
elektřiny pro dalších téměř 500 000 domác-
ností. Dokončeny mají být letos a příští rok. 

Ve Španělsku postavil SWM s partnery so-
lární elektrárnu na bázi parabolických zrcadel
Andasol 3 s výkonem 50 MW, uvedenou do
provozu počátkem roku 2012. Její výkon od-
povídá spotřebě elektřiny 30 000 mnichov-
ských domácností. 

Další plány obnovitelné energie

Přímo v Mnichově a blízkém okolí SWM pro-
vozuje 13 vodních elektráren, zejména na řece
Isar, dále dvě bioplynové stanice, 19 fotovol-

taických zařízení a jednu větrnou elektrárnu
nedaleko Allianz arény. V Německu vlastní
a provozuje SWM mimoto dva solární parky
– v Bavorsku a v Sasku.   

Ekologická elektřina v „evropské síti“

Elektřina vyrobená pomocí obnovitelných
zdrojů se samozřejmě spotřebovává tam, kde
se vyrábí, aby se zamezilo ztrátám způsobe-

MNICHOV – průkopník ve výrobě elektřiny z OZE
Bavorská metropole Mnichov se stane prvním městem s více než milionem obyvatel ve světě, které
bude v roce 2025 svými kapacitami obnovitelných zdrojů krýt veškerou vlastní spotřebu elektřiny.
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Solární elektrárna ANDASOL 3 - na ploše zhruba
70 fotbalových hřišť jsou umístěna parabolická
zrcadla. Výkon 50 MW foto: Marquesado Solar

Bioplynová stanice v mnichovské ZOO - tabule u sloního pavilonu informuje návštěvníky o aktuálním
výkonu stanice foto: SWM
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ným dlouhým přenosem. Evropskou elektric-
kou distribuční síť si lze představit jako obrov-
ské jezero. Každá kilowatthodina, vyrobená
pomocí regenerativních zdrojů, dělá toto po-
myslné jezero čistším.  Podílnictví SWM na
projektech i mimo Mnichov tedy dávají smysl.
Protože jejich konečný příznivý vliv na životní
prostředí nakonec pocítí i Mnichované.

M-Ökostrom

To je název produktu, který SWM nabízí svým
zákazníkům a je potěšitelné, že jich stále při-
bývá. A nejde jen o obyvatele, ale také o firmy
ze všech sektorů hospodářství. Každý, kdo se
pro tento tarif rozhodne, přispívá dobrovolně
částkou 1,53 centů/kWh netto na rozvoj obno-
vitelných zdrojů v Mnichově a v okolí. Z takto
získaných zdrojů investoval již SWM transpa-
rentně např. 7,2 mil. € do 17 fotovoltaických
zařízení – např. na střechách depa mnichov-
ských dopravních podniků, do dvou menších
vodních elektráren a do bioplynové stanice
v mnichovské ZOO. Celkově jenom tato zaří-
zení vyrábějí 2,7 milionů kWh elektřiny a 2 mil.
kWh tepla ročně. 

Do roku 2040 bude Mnichov krýt 
také celou svou spotřebu tepla
z obnovitelných zdrojů  
SWM neusíná na vavřínech, ale pracuje na
dalších dlouhodobějších cílech. Vizi pokrytí
celé své spotřeby tepla z obnovitelných zdrojů
opírá, na rozdíl od elektřiny, především o vy-
užití tepla z místních zdrojů - z geotermie.
K tomu má Mnichov skutečně jedinečné pod-
mínky. Na světě je to jedno z mála miliono-
vých měst, které má přímo pod svým povr-
chem rozsáhlou pánev s usazeninami a vápe-
natým podložím tzv. „malmu“, kterým pro-
téká horká termální voda, Tyto vrstvy se sva-
žují od Dunaje podložím celého Bavorska od
severu k jihu – k podhůří Alp, kde dosahují
hloubek více než 5000 metrů. Od severu k jihu
také postupně roste teplota termální vody, vy-
užívané v geotermických zařízeních hlavně
pro výrobu tepla. Pokud je teplota dostatečně
vysoká – lze z geotermální vody vyrábět elek-
třinu pomocí parní turbíny.  Řada takových
tepláren už funguje v Mnichově několik let.
Například geotermická teplárna v Riemu osla-
vila nedávno 10 let bezporuchového nepřetr-
žitého provozu – zásobuje teplem celé nové
sídliště Mnichov-Riem a přilehlý rozsáhlý ve-
letržní areál – jeden z největších v Německu.
Geotermická energie má řadu priorit, které
ostatní OZE neposkytují – je z hlediska lid-
ských měřítek nevyčerpatelná podobně jako
energie Slunce. Může být využívána nepřetr-
žitě, bez ohledu na počasí a jiné vlivy, a pra-
cuje s poměrně malými náklady a údržbou.
Pouze první investice – do hlubinných vrtů –
je vysoká a riziková. Nikdo totiž nemůže sto-
procentně zaručit úspěch ve formě vyhledání
dostatečně vydatného a horkého zdroje ter-
mální vody. 

SWM počítá s potenciálem 16 geotermic-
kých zařízení jen v dosahu vlastní sítě dálko-
vého tepla.  ■

Zpracoval:
Ing. Zdeněk Fajkus, VTUD e.V. Mnichov

Pramen: SWM 
Foto: SWM 
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Vodní elektrárna ISAR 3 - se dvěma turbínami, každá s výkonem 1,65 MW přímo v centru Mnichova
foto: SWM

Hlubinná vtrná souprava na vrtu SAUERLACH - produkční vrt do hloubky 4 200 metrů dosáhl ložisko
geotermické vody s teplotou více než 140 stupňů Celsia - mimo dodávek tepla umožňuje také výrobu
elektřiny pro 16 000 domácností foto: SWM

Geotermická teplárna RIEM nedaleko areálu mnichovských veletrhů. Dva vrty o hloubce zhruba 
3 000 m zajišťují cirkulaci geotermické vody s teplotou 93 stupňů Celsia foto: SWM
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Pro evropskou energetiku jde o stě-
žejní téma, zvlášť pokud chce stále
více využívat obnovitelné zdroje,“

říká Josef Šalamon, ředitel pořadatelské
České vodíkové technologické platformy.
Také s auty na vodík se podle něj budeme
na silnicích setkávat stále častěji.

„Je příznačné, že na konferenci vystou-
pilo několik zástupců německých univerzit
a firem. Právě u našich sousedů jde vývoj
vodíkových technologií velmi rychle ku-
předu. Souvisí to se změnou energetické
politiky a odklonem od jádra – pokud se
chce Německo zaměřit na obnovitelné
zdroje, musí vyřešit výkyvy počasí a tudíž
skladování energie,“ vysvětluje prof. Karel
Bouzek, děkan Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze.

Vodík jako náhrada fosilních paliv

Krymské „dobrodružství“ znovu jasně uká-
zalo citlivost dodávek fosilních paliv z po-

liticky nespolehlivých regionů světa. Státy
EU vydávají dohromady denně více než
jednu miliardu € za dodávky fosilních paliv.
A přitom mají vyspělé průmyslové země
potenciálně k dispozici nosič energie, kte-
rého je všude dostatek – vodík.  Už Jules
Verne snil o vodě jako o zdroji energie bu-
doucnosti. Princip fungování palivového
článku byl objeven před více než 100 lety,
ale teprve dnešní technologické podmínky
nám umožňují jeho  smysluplné využívání
v praxi. Přestože se mezi lidmi názory na
vodíkové technologie různí, hlavní světové
velmoci mají jasno a do vodíkových tech-
nologií směřují značné investice i vý-
zkumné a vývojové kapacity.  

USA, východní Asie a Evropa

Prezident Obama potvrdil v červnu 2013
vodíkové technologie a palivové články
jako nedílnou součást „US Climate Action
Plan” a v příštím roce má být k dispozici

v USA – hlavně v Kalifornii – 65 vodíko-
vých tankovacích stanic. EU vyhradila na
rozvoj vodíkových technologií v letech
2014 až 2020 zhruba 700 milionů €. Spolu
s předpokládanými vlastními investicemi
průmyslu půjde o projekty v celkové hod-
notě více než 1,4 miliardy € - tedy téměř 38
miliard korun. V Japonsku a v Jižní Koreji
již řadu let probíhá intenzivní výzkum
a vývoj vodíkových technologií. Stacio -
nární aplikace již přinesla na trh řada firem
v čele s koncernem PANASONIC. Obě
země jsou take v čele využívání vodíku
v dopravě. Hyundai začal vyrábět první
sérii typu Hyundai i35 FCEV v hybridním
provedení – baterie/vodíkový palivový člá-
nek v počtu tisíc kusů. Toyota představí
svůj první skutečně komerční vodíkový
automobil v příštím roce. 

Také drobnější zprávy přinášejí inspiraci.
Populární londýnský starosta Boris John-
son v lednu oznámil, že všechny nové ta-
xíky v Londýně od roku 2018 budou muset

Využije ČR svého postavení v technologiích vodíku
a palivových článků?
Počátkem dubna proběhly v Praze poměrně nenápadně „vodíkové dny“ - HYDROGEN DAYS 2014. Na
konferenci se sjelo na 80 odborníků z ČR a EU, aby se vzájemně informovali o aktuálním stavu a dalším
vývoji ve vodíkových technologiích. Jedná se o branži, která potenciálně může zanedlouho změnit život
nás všech. A to nejen v dopravě, kde jsou vodíkové systémy nejvíce vidět, ale také v oblasti
stacionárních systémů – v decentralizované výrobě elektřiny a tepla, jako záložní zdroj elektřiny při
výpadcích sítě a jako jeden z možných pilířů rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
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Pod tradičně konzervativním kabátem
tohoto londýnského taxi se nachází
nejmodernější technologie vodíkového
palivového článku. Foto: Z. Fajkus
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být zcela bezemisní. Podobné plány už
ohlásily také města Oslo, Rotterdam
a Hamburk. Ten se také jako jeden z ně-
meckých průkopníků čisté mobility již
dlouho netají tím, že od roku 2020 bude
jeho městský dopravní podnik nakupovat
už jen bezemisní autobusy.

V Německu se objem trhu s palivovými
články pohybuje jen ve stacionární oblasti
okolo 100 milionů € ročně a do roku 2020
by měl růst na dvě miliardy €. V samotném
oboru vytápění se počítá s prodejem 
70 000 přístrojů na bázi palivových článků
na německém trhu a se stejným množ-
stvím pro export v roce 2020. 

V minulých dnech byla udělena světově
významná referenční zakázka na dodávku
100 palivových článků jako záložního
zdroje pro největší digitální radiovou síť na
světě – kterou používají výhradně hasiči,
policie a záchranné organizace v Německu
– celkem více než půl milionů účastníků.

Na letošním Hannoverském veletrhu vy-
stavoval SIEMENS elektrolyzér 90 MW,
který je odpovědí koncernu na potřebu vy-
važování kolísavé výroby elektřiny z větrné
energie a čistým zdrojem získávání vodíku
– na rozdíl od dnešní výroby vodíku pře-
vážně ze zemního plynu.

Světové automobilky vytvářejí
“vodíková” konsorcia
Automobilka Mercedes, které je v oboru
palivových článků už řadu let na špici svě-
tového vývoje, spojila své síly s Nissanem
a Fordem. Společně připravují automobil
s vodíkovým palivovým článkem, který by
měl přijít na trh v roce 2017. Bavorský kon-
cern BMW spolupracuje s Toyotou na ob-
dobném vozidle. Toyota chce nicméně již
v roce 2015 uvést na trh vlastní seriový
model auta s palivovým článkem. 

ČR má zatím několikaletý náskok 
vůči zemím SVE
Podle evropské vodíkové organizace HyER
silně roste zájem o vodíkové technologie
u nových členských zemí EU ze zemí
střední a východní Evropy (SVE). Hlavně

v Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku, kde
se dokonce již staví první vodíková tanko-
vací stanice. 

Česká republika má vůči těmto zemím
i dalším státům SVE náskok zhruba 10 let
díky projektu TriHyBus, který byl zahájen
v roce 2005 a při celkovém objemu investic
větším než 3 mil euro realizován s finanční
podporou EU.  Díky projektu vznikla Česká
vodíková technologická platforma, rozšířil
se výzkum a vývoj vodíkových technologií
v Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV Řež)
a všeobecně se zvýšil zájem české veřej-
nosti o vodík jako nosič čisté energie.
K dalšímu významnému rozvoji došlo
v akademické sféře zejména na Vysoké
škole chemicko-technologické, kde vznikl
pod vedením profesora Karla Bouzka aktu-
álně dokonce nově studijní obor, zaměřený
na vodíkové palivové články. Pozoruhod-
ných výsledků dosahuje také Vysoká škola
báňská – Technická univerzita Ostrava,
konkrétně projekt ENET s implementací
vodíkových technologií v průmyslovém
rozsahu, který řídí profesor Tomáš Čermák
a Laboratoř palivových článků vedená do-
centem Bohumilem Horákem. 

O jedinečných vlastnostech TriHyBusu
se ostatně mohli přesvědčit i účastníci
HYDROGEN DAYS, kteří měli možnost se
s ním svézt z Prahy do Řeže k prohlídce
Ústavu jaderného výzkumu a zpět celkem
po zhruba 80kilometrové trase. Převážně
byli jízdou a prezentací příjemně překva-
peni – a to i pět let po prvním oficiálním
představení TriHyBusu v roce 2009.   

Projekt TriHyBus dostal zlatou medaili
na MSV Brno 2010 a byl v témže roce no-
minován na hlavní cenu HERMES Hanno-
verského veletrhu. Je zřejmé, že svou kon-
cepcí zcela předběhl dobu a ještě dnes je
i z celosvětového hlediska v některých
aspektech zcela unikátní. Bylo by logické,
kdyby Česká republika využila svého pr-
venství mezi zeměmi SVE v těchto techno-
logiích a dále je zúročila pro další rozvoj
v zájmu příštích generací. 

Po oficiálním skončení projektu TriHy-
Bus pod patronátem EU koncem roku 2013
nastala nyní ta správná doba pro další
podněty z české strany. Kdyby se například

přemístila jediná veřejná vodíková tanko-
vací stanice ze současného místa v Nera-
tovicích do Prahy a k TriHyBusu přibyly
další vodíkové e-busy, osobní auta kupří-
kladu pro městskou nebo státní správu
a případně vodíková e-loď na Vltavě, jistě
by se jednalo o kýžený impulz, upevňující
výsadní technologické postavení ČR. Pře-
místění tankovací stanice by stálo zhruba
čtvrtinu částky, potřebné pro  investici do
výstavby zcela nové vodíkové stanice.

V Hamburku se již e-loď s bateriemi
a vodíkovými palivovými články tzv.
„ZEMSHIP“ provozuje úspěšně několik let
a přepravila už hodně přes 50 tisíc cestují-
cích. Také na tomto projektu se významně
podílel ÚJV Řež.

Uvedené kroky by zajisté mimo jiné při-
spěly k důstojnému průběhu chystané
Světové vodíkové technologické konfe-
rence (WHTC) v Praze v roce 2017, na které
se sejde zhruba 600 odborníků z celého
světa. Naše země by tak mohla vhodně na-
vázat na svou slavnou vědecko-technickou
tradici, reprezentovanou úctyhodnými
jmény a firemními značkami, které zná celý
svět. 

Samozřejmě nikde není psáno, že vodí-
kové technologie ovládnou dopravní sek-
tor. Ale o tom, že vodík si své místo na
slunci najde, už většina odborníků ve vy-
spělých zemích nepochybuje.

Synergie vodíkových technologií
a elektromobility
Bylo by systémovou chybou, kdybychom
vodíkové technologie a elektromobilitu
chápali jako dva zcela izolované obory. Je
tomu právě naopak. Nevýhody obou tech-
nologií se dají při jejich kombinaci vhodně
minimalizovat. Nedostatečná energetická
hustota trakčních baterií, vyvolávající nut-
nost velkých a těžkých sad baterií, se dá ši-
kovně doplnit vodíkovým palivovým člán-
kem o menším výkonu. U dvanáctimetro-
vého autobusu tak stačí výkon palivového
článku resp. „prodlužovače dojezdu“
(Range Extender) okolo 20-40 kW. Touto
symbiózou se kompenzuje nedostatečný
dojezd elektrobusu, vybaveného pouze
bateriemi a dále příliš vysoká cena za
dosud poměrně drahé palivové články,
pokud se jedná o výhradně vodíkový auto-
bus. Cena dvanáctimetrového autobusu
pouze s palivovým článkem o výkonu 150-
200 kW a bez trakčních baterií se může
lehce pohybovat okolo 1 mil. € i výše, za-
tímco hybridní bateriově-vodíkový auto-
bus může reálně srazit cenu na polovinu –
tedy na hladinu blízkou ceně trolejbusů, ke
kterým má svými vlastnostmi stejně nej-
blíže.

Na obdobné bázi je samozřejmě kon-
struováno i první sériově vyráběné osobní
auto s vodíkovým palivovým článkem –
korejský Hyundai i35 FCEV. To znamená, že
baterie jsou nabíjeny z palivového článku
nebo ze zásuvky (plug-in) a pohánějí kla-
sický elektromotor. Zhruba desítka těchto
vozů se již testuje od léta 2013 v městské
správě Kodaně. Další vozy mají následovat
letos v Kodani i v dalších západoevrop-
ských městech. Dosavadní výsledky zku-
šebního provozu jsou jednoznačně kladné.
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Mercedes B-Klasse F-Cell – již v roce 2010 bylo předáno 200 těchto aut zákazníkům. O rok později
proběhla s tímto typem vozu cesta kolem světa – zhruba 30.000 km  - jako důkaz vyzrálosti
technologie palivového článku. Foto: Daimler AG
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Nová mobilita
Prezident německého Spolkového svazu
elektromobility (BeM e.V. Berlín) Kurt Sigl
již delší dobu upřednostňuje název „nová
mobilita“ namísto „elektromobilita“. Dává
tak transparentně najevo, že všechny do-
stupné bezemisní technologie mají zele-
nou a musejí se utkat zcela svobodně
s ostatními technologiemi v tvrdém konku-
renčním boji, který sám časem vynese na
výsluní to nejlepší z nejlepších. Zároveň
tak podtrhuje komplexnost celé nové mo-
bility, která zdaleka neznamená jen výrobu
elektromobilů, ale také celou infrastruk-
turu, IT, carsharingové systémy, vzájem-
nou komplexní komunikaci všech prvků
systému a podobně.

Problém “slepice a vejce”

Také nová mobilita se potýká s klasickým
problémem podobných nových technolo-
gií. Souběžná nutnost rozvoje výroby
vhodných vozidel a infrastruktury je zača-
rovaným kruhem, který brání rychlejšímu
rozšíření vodíkových technologií. Napří-
klad automobilka Daimler nedávno posu-
nula termín zavedení komerční výroby aut
s vodíkovým palivovým článkem přede-
vším proto, že není k dispozici příslušná
vodíková infrastruktura – tedy tankovací
stanice na vodík. V Německu je 16 veřejně
přístupných vodíkových tankovacích sta-
nic, do dvou let by se jejich počet měl zvý-
šit na 50 a v roce 2023 dokonce na 400. Po-
dobné počty vodíkových stanic jsou pláno-
vány i ve Velké Británii, Japonsku, Jižní Ko-
reji a v USA. Strategie pro podporu rozvoje
infrastruktury začínají realizovat také Dán-
sko a Francie.

V EU byl zahájen projekt „HIT – Hydro-
gen Infrastructure Transport“, který je za-
měřený na rozvoj infrastruktury potřebné
pro vodíková vozidla zpočátku především
podél hlavních dopravních tzv. “TEN-T”

koridorů EU. První je dlouhý zhruba
1000 km a vede ze švédského Gothen-
burgu přes Dánsko a Německo do nizo-
zemského Rotterdamu. Na mapce ukazu-
jící budoucí rozvoj této sítě jsou samo-
zřejmě i hlavní koridory procházející Če-
skou republikou a jejími hlavními doprav-
ními uzly – mimo jiné Prahou, Brnem a Os-
travou.   

Vodíková tankovací stanice
v Neratovicích
ČR má – jak již bylo uvedeno – jednu veřej-
nou tankovací stanici v Neratovicích, místě
projektu TriHyBus. Mohla by o ni ale po-
měrně snadno přijít - pokud nebude využí-
vána a řádně udržovaná - což není levná
záležitost. A rozcestí, kdy se bude muset
rozhodnout o jejím osudu, se blíží.

A pokud by se pro ni nenašlo uplatnění, si-
tuace u nás ve vodíkových technologiích
by se mohla vrátit pomyslně do výchozího
stavu “nula” před rokem 2005, což si snad
nikdo nemůže přát.

Palivové články na vodík

Technicky jsou již palivové články vyzrálou
technologií, která už překonala technické
problémy, jež například nastávaly při níz-
kých teplotách pod bodem mrazu. Také je-
jich životnost se podstatně zvýšila. Výrobci
je mají běžně otestované na 15 000 a více
hodin a životnost palivového článku smě-
řuje nezadržitelně k cílové hodnotě na
úrovni 30 000 až 40 000 hodin.

Nové programy v rámci HORIZON 2020

EU se chystá vypsat v rámcovém pro-
gramu vývoje vědy, výzkumu a inovací
“HORIZON 2020” řadu programů na pod-
poru rozvoje vodíkových technologií a pa-
livových článků, a to pod odborným vede-
ním platformy “FCH2JU – Fuel Cells
Hydrogen 2 Joint Undertaking”. První
výzvy se očekávají v druhé polovině tohoto
roku. 

Jedinečná šance pro ČR

Pokud budeme chtít v těchto progresivních
technologiích něco znamenat, je nejvyšší
čas pro zvýšení informovanosti státní
správy, rozhodujících institucí na poli vědy
a výzkumu, ale i pro celkovou osvětu
u české veřejnosti. Jedná se nepochybně
o vysoce perspektivní oblast nejmoderněj-
ších technologií, ve které by se optimálně
dala zúročit technická vyspělost a kreati-
vita našich obyvatel a do budoucna může
přinést tisíce nových vysoce kvalifikova-
ných pracovních příležitostí. ■

Ing. Zdeněk Fajkus
VTUD e.V. Mnichov
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Prezentace prvního českého vodíkového
autobusu – projektu TriHyBus - na
Hannoverském veletrhu, kde byl v roce
2010 nominován na prestižní cenu
HERMES. Foto: UJV Řež

Hyundai i35 FCEV – první sériový vůz s palivovým
článkem na světě. V letech 2014-2015 má být
vyrobena první tisícikusová série. Od června 2013
se testují první auta v podmínkách městských
služeb Kodaně a v Londýně. Foto:  Hyundai

❯❯❯

CI01_90_92_Využije ČR_CI_SABLONA  5/13/14  7:22 PM  Stránka 92



93
1I

Jde o unikátní publikaci, svého druhu je-
dinou, která komplexně hodnotí jednot-
livé formy energie, jejich využitelnost

a možnou dostupnost v současnosti i v bu-
doucnosti. Kniha prezentuje, že energetiku
nelze chápat pouze z úzkého pohledu zajiš-
tění dodávek energie, ale v daleko širších
souvislostech jak v rámci České republiky,
tak i na mezinárodní úrovni.

Jde o jedinečné dílo, které na odborné
úrovni, ale srozumitelnou formou vysvětluje
problematiku zajištění energie pro Českou re-
publiku včetně možných dopadů jejího nedo-
statku na ekonomiku i život občanů. Ke kom-
plexnosti materiálu významně přispívá jak
ekonomický pohled a zhodnocení vlivu ener-
getiky na životní prostředí a na zdraví obyva-
telstva, tak i nahlédnutí do historie vývoje če-
ského energetického hospodářství.

Velmi reálně je charakterizována proble-
matika obnovitelných zdrojů energie (pozi-
tiva i negativa) a to jak z hlediska jejich
funkce v elektrizační soustavě, tak i z hlediska
vlivu na tržní prostředí. Obdobně, a to i z hle-
diska rozhodovacího procesu o výstavbě no-
vých zdrojů, je reálně zhodnocen význam ja-
derných elektráren ve vztahu k energetické
bezpečnosti a jejich vlivu na okolí, charakte-
rizována je i problematika emisních povole-
nek. Kniha se zabývá i aktuální problemati-
kou nakládání s odpady včetně jejich energe-
tického využití a významem decentralizované
výroby elektřiny (včetně teplárenství) z hledi-
ska zajištění funkce kritické infrastruktury. Ve
vztahu k energetické bezpečnosti se zabývá
i mezinárodní situací a charakterizuje možná
vnější i vnitřní rizika.

Autoři poukazují na současnou obtížnost
v rozhodování o realizaci dlouhodobých in-
vestic, které je ovlivňováno politickou situací,
často se měnící legislativou Evropské unie
a návazně i měnící se legislativou ČR. 

Ve vztahu k perspektivě se zabývá jak
problematikou technologií budoucnosti (re-
aktory IV. generace, vodíkové hospodářství),
tak i možnostmi akumulace energie. Autoři
doporučují budovat energetický systém ČR
jako otevřený (technicky i legislativně) s mož-
ností integrace nových technologií bez vyso-
kých investičních nákladů. K tomu musí být
zaměřena a preferována věda a výzkum
a podpora technického školství a technických
vzdělávacích programů.

Pro tvorbu energetické politiky je vý-
znamné konstatování, že pro Českou repu-
bliku je nezbytný vyvážený energetický mix,
kde při rozhodování o výstavbě nového
zdroje by mělo být zásadním kritériem mě-
řítko efektivnosti (moderní technologie) a ne
výše dotací. Kniha obsahuje i řadu dalších
doporučení k řešení jednotlivých problémo-
vých okruhů energetického hospodářství.
Z textu vyplývá, že reálná energetická politika

musí být průnikem všech v publikaci chara-
kterizovaných množin - technologie, klima,
zdraví, krajina a energetika, mezinárodní si-
tuace, zajištění surovin a potravin, energe-
tické využití odpadů, stav tržního prostředí
v Evropě, ekonomické principy, legislativa,
principy energetické bezpečnosti, politické
prostředí aj. Tuto filozofii by si měli osvojit
všichni, kdo energetickou politiku budou tvo-
řit, ale zejména ti, kteří jí budou posuzovat
a schvalovat a to napříč politickým spektrem.
Dobrá energetická politika musí být nadstra-
nická a jen tak může být i dlouhodobě sta-
bilní. 

Kniha je psána velmi srozumitelně i pro
neenergetickou veřejnost a může být i učeb-
nicí nejen pro vysokoškolské, ale i středo-
školské studenty. Vypovídací schopnost zvy-
šují i tabulky a grafy, podrobný popis jednot-
livých energetických zařízení včetně principů
jejich funkce (oranžové listy), definice důleži-
tých pojmů a termínů a přehled fyzikálních

veličin. Podrobná příloha pak dokumentuje
možnosti perspektivního využití tuzemského
uhlí.

Autoři vytvořili velmi zdařilé dílo, které má
nadčasový charakter a za něž je jim nutné
upřímně poděkovat.

Po přečtení této publikace si čtenář musí
uvědomit, jak moc je současná civilizace zá-
vislá na energii, zejména pak na elektřině. Ta
je specifickou formou energie, kterou nelze
žádnou jinou formou energie plnohodnotně
nahradit. Dostatek či nedostatek elektřiny vý-
razně ovlivňuje veškeré sektory světové eko-
nomiky, sociální a zdravotní oblasti i životní
úroveň lidstva. V duchu citované knihy je
nutné k její spotřebě (ale i ke spotřebě ostat-
ních forem energie) přistupovat efektivně
a zodpovědně, neplýtvat s ní a hledat i cesty
k jejím úsporám. ■

Ing. Jaroslav Neužil

Dobrá energetická politika musí být nadstranická 
a jen tak může být i dlouhodobě stabilní 
V první jarní den, 21. března 2014, byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna
kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost“,
zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese.

EKOLOGIE  &  BEZPEČNOSTTBEZPEČNOS& OGIE  OLEK

inzerce
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Teambuilding rozvíjí: týmovou komu-
nikaci; vznik nových a prohloubení
stávajících sociálních vazeb; syn-

chronizaci a kooperaci členů týmu; posí-
lení týmové a organizační identity; efek-
tivní rozdělování týmových rolí; posílení
vzájemné důvěry; rozvoj schopnosti opti-
mální práce s časem. V principu se jedná
o zábavnou formu vzdělávání a rozvoje -
jeho hlavní složkou je však cílená práce na
zvyšování úrovně týmových kompetencí.
Předpokladem je tedy motivace účastníků
i vedoucích jednotlivých skupin. Jednou ze
společností, která se teambuildingu syste-
maticky věnuje, je Agentura Xact. Spoje-
ním s Teambuilding CZ v minulém roce
tak doplnila a rozšířila svou nabídku služeb
pro klienty. Paní ing. Hany Čepové, ředi-
telky Agentury Xact, jsme zeptali:

Paní ředitelko, co se od teambuildingu
očekává, to je zřejmé. Bývá to ale sku-
tečně naplněno?

Svou otázkou míříte takříkajíc do čer-
ného. Výsledný efekt právem nejvíce za-
jímá zadavatele a majitele společností,
kteří po nás tuto specifickou službu poptá-
vají. Je to jako v restauraci, připravíte skvě-
lou „svíčkovou“, ovšem ne každému
chutná. Složení klientů je také velmi důle-
žité, takže uspokojit jednou aktivitou sku-
pinu, kde je 30 % žen, 70 % mužů a k tomu
věkové rozpětí 25 až 55 let je mnohdy
opravdu tvrdá řehole. Z naší praxe od roku
1996 víme, že úspěšnost závisí na dů-
kladné přípravě a realizaci, proto máme
v nabídce k dispozici přes 100 teambuildin-
gových aktivit, aby procento spokojenosti
a naplnění akce bylo v hranici 80 až 90 %.

Jak správně připravit akci, aby byla co nej-
efektivnější?

Univerzální model v podstatě neexis-
tuje, je to stejné jako kdybychom stavěli
dům, neboť název TEAMBUILDING je slo-
žen ze dvou slov:  TEAM (tým, týmová ko-

munikace & spolupráce) BUILDING (bu-
dova & výstavba). Takže postavit takovou
budovu, ve které chci bydlet, je stejné jako
vytvořit TEAM se kterým chci pracovat
a na jeho základě chci vybudovat svou
firmu. Protože jaké jsou základy, taková je
celá společnost. Proto naše heslo zní:
„všichni za jednoho a jeden za všechny“.
Takže, připravit teambuilding znamená
sednout si se zadavatelem (klientem), vše
důkladně probrat, načrtnout možné vari-
anty a připravit plán akce, který pak od
A do Z zrealizujeme, neboť 99 % akcí je na
klíč.

Jaké kolektivy nebo firmy ho nejčastěji vy-
užívají?  

Můžete si dovolit říct, od zítřka nebudu
mluvit? Je to v podstatě stejné, nemůžeme
škatulkovat kdo ano nebo kdo ne. Je třeba
se zamyslet, komu tím pomůžeme, neboť
z praxe víme, že lze pomoci všem. Každá
manuální i kancelářská činnost potřebuje
komunikaci a my klienty učíme vzájemně
komunikovat. Jsem si jista, že teambuil-
ding je potřebný všude, přitom podstatou
akce není jen zábava, ale především komu-
nikace. Mezi našimi nejčastějšími klienty
jsou kancelářské profese hlavně z oboru IT,
pak stavební firmy, ale není výjimkou, že
„sdružit“ potřebují týmy policie nebo ar-
mády.

Objednávají si firmy teambuilding pravi-
delně nebo na něm šetří?

Naše agentura působí na českém trhu
více než 18 let. Za tu dobu máme řadu kli-
entů, pro mnoho z nich pořádáme tyto
akce pravidelně. Patří mezi ně významné
společnosti působící v České republice
jako Dell, Intel, Heineken, Adecco, a další
menší či větší společnosti.

Samostatnou kapitolou jsou rozpočty na
tyto aktivity, které se od roku 2008, kdy při-
šla do ČR krize, stále spíše snižují. Nic-
méně musím konstatovat, že chuť po fi-
remních akcích a TEAMBUILDINGU stále
mírně roste. Zřetelný je zájem zejména
čes kých firem pořádat něco výjimečného,
což má vysokou přidanou hodnotu a při-
spívá k semknutí a lepší spolupráci kolek-
tivu. Mohu tedy říci, že zájem firem je,
ovšem s omezeným rozpočtem, proto je
velmi důležité komunikovat s klientem
hned od začátku o jeho představě, tím eli-
minujeme zbytečné náklady a zvyšujeme
efektivitu akce.

Jaké aktivity jsou v současnosti ve středu
zájmu?

Snažíme se stále naši nabídku na team-
building inovovat a spolu s tím hledat
nové obchodní partnery a nové obchodní
příležitosti. Osvědčily se nám tzv. akční ba-
líčky, které jsou v podstatě téměř vždy spo-
jené s ubytováním a večerní párty.
V ideálním případě by si měli říci, co chtějí
„zaměstnanci“ a co „zaměstnavatelé“,
neboť z toho pak pochopíme, o co je
zájem. Ta první kategorie z 90 % očekává
zábavu a uvolnění od stereotypu a tak jsou
uspokojeni, pokud majitel společnosti vy-
bere lokaci někde dál od firmy, nejlépe
s noclehem. Nikdo z kanceláře ze Žižkova
nepůjde s nadšením na Žižkovskou věž na
teambuilding. Takže vyvrcholením akce,
tak jak to vidí zaměstnanci, má být večerní

Firmy volí výjimečné akce s vysokou přidanou hodnotou
Teambuilding je rozvojově-vzdělávací metoda, která oproti jiným vzdělávacím technikám pracuje se
zkušeností jednotlivců i sdílenými zkušenostmi celé skupiny. Na základě těchto uložených informací
a prostřednictvím zažívání nových neobvyklých situací přispívá k odhalení možných bariér a rezerv
výkonu týmu. 
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Teambuilding nebo také budování
týmu je účinnou vzdělávací metodou,
která je zaměřena na rozvoj tzv. „měk-
kých" dovedností (soft skills). K těm řa-
díme takové dovednosti jako je schop-
nost efektivní komunikace, řešení
problémů či rozdělení týmových rolí.
Ty se oproti tzv. „tvrdým" dovednos-
tem (kam spadají technické kompe-
tence pracovníků) vyznačují déletrvají-
cím efektem na chování aktérů vzdělá-
vací akce. Jsou tak vhodné především
pro strategické personální plánování
s dlouhodobým výhledem.
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párty s ubytováním, a přes den s nějakou
zajímavou aktivitou. Majitel firmy nebo ve-
dení očekává spíše odhalení rezerv týmu,
takže hledá podobně, jen je více zajímá lo-
kace a finance. Pokud tedy dojde ke shodě,
je velmi vysoké procento, že se akce po-
vede.

Jaké aktivity vaší agentury nejčastěji volí
klientu?

Zájem je široký, nicméně jsem přesvěd-
čena, že z naší nabídky si vybere každý. Za
všechny bych uvedla v poslední době
velmi oblíbený: TEPfaktor - Indoor team-
building, který lze provozovat 365 dní
v roce. Jedná se aktivitu podobnou známé
pevnosti Boyard s 21 herními místnostmi,
s velkou písečnou pláží, s možností ubyto-
vání v chatkách na pláži ve stylu Bora Bora.
Zde dochází téměř vždy ke shodě na 99 %
jak majitelů, tak zaměstnanců.

Pro každého klienta se snažíme připravit
nabídku na míru ať již výběrem lokace, pro-
stor či poté nabídkou aktivit v konkrétním
místě.  Přesto máme připraveny akční ba-
líčky jako např. Bornovo ultimátum, Army
Day v Milovicích, nebo třeba Návrat do mi-
nulosti v Dětenicích. Ze samostatných
atrakcí či aktivit, které lze provozovat téměř
všude, bych vyzdvihla např.: simulátor na
dojení krávy, adrenalinovou věž, malé la-
nové aktivity, lukostřelbu a stále ještě pa-
intball + čtyřkolky.

Vývoj jde neustále kupředu a tak i vaši stá-
vající klienti bezpochyby mají zájem o no-
vinky v oblasti teambuildingu. Máte pro
ně nějaká překvapení?

Novým trendem je natáčení reklam či vi-
deoklipů samotným klientem. Tento team-
building je ve svém pojetí velice zábavný
a při minimálních nákladech (v porovnání
s reálným filmovým štábem), navíc může
vzniknout skvělý materiál pro další ko-
merční či firemní využití, především pak
s možností využití na www klienta nebo
sociální sítě jako jsou YouTube, Facebook
nebo Google+.

Horkou novinkou, kterou exkluzivně na-
bízíme, je firemní bubnování s charisma-
tickým bubeníkem Tokhim v programu
DrumCircle. Bubnování propojuje pravou
a levou hemisféru a vypíná analyzující část

mozku, díky tomu se informace po společ-
ném bubnování lépe vstřebávají a dostá-
vají se i do podvědomí. To je důvod, proč
se bubnování v poslední době stále častěji
využívá ve školách po celém světě a nyní
bubnování využívají stále častěji i firmy,
jako doplnění teambuildingových aktivit.

Záležitostí čistě mužskou je spolupráce
s Paintball Benešov, kde společně provo-
zujeme v bývalém vojenském prostoru
6 ks minitanků. Pozor, nenechte se zmást,
skutečně se jedná o minitanky pro do-
spělé, které ale dokáže řídit i 10leté dítě.
Díky jednoduchému pákovému řízení po-
dobnému pracovnímu vozítku UNC - Bob-
cat je jízda sama o sobě skutečný adrena-
lin. ■

Kontakt: www.xact.cz, 
www.teambuilding-cz.cz
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Agentura Xact s.r.o. působí na trhu
eventových agentur již od roku 1996 (v
té době pod jménem Xact) a pracuje
pro klienty zejména z oblasti IT. Agen-
tura se specializuje na pořádání firem-
ních akcí od školení, přes večírky, spor-
tovní dny až po teambuildingy. Agen-
tura dále poskytuje v rámci služeb kli-
entům vybrané reklamní či kreativní
služby, jako např. grafické práce, reali-
zace menších promo kampaní. V roce
2012 agentura získala ocenění Hvězda
3D za dárek pro klienta, spol. Intel. 

Teambuilding CZ pořádá specializo-
vané teambuildingové aktivity a fi-
remní akce již od roku 2006. Teambuil-
ding CZ je znám hlavně svými aktivi-
tami v Milovicích na Nymbursku pod
hlavičkou Paintball Club Milovice
a v Rokytnici nad Jizerou pod hlavič-
kou Adrenalin Park Rokytnice. Speciali-
zuje se na outdoorové aktivity typu
military painball, čtyřkolky, army mo-
torové aktivity nebo různé simulátory
od leteckých až po simulátor dojení
krávy a jiné zábavné atrakce. Součástí
týmu Teambuilding CZ je specializo-
vaný psycholog a kouč pro teambuil-
dingové aktivity.Bubnování s Tokhim

Natočení reklamy klientem
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První je umět vidět a pozorovat věci i lidi,
prostředí i průběh dějů, příčiny i ná-
sledky takové, jaké jsou a ne jaké by si

přál, nebo jakými se zdají. Vidění a pozoro-
vání se naučíme experimenty, přesným mě-
řením, pozorováním nejrůznějších prací a vy-
nikajících technických výkonů, studiem vý-
stav, muzeí a zejména cestováním. Je-li inže-
nýr několik dní v nějakém našem kraji, měl
by se snažit pochopit, co který kraj kdysi vy-
tvořil a co vytváří dnes, jakými prostředky,
úsilím a s jakým výsledkem a co mu chybí.
Nejvíce lze se naučit pozorováním a cestová-
ním v cizině, ovšem ne sluněním u moře.
Aby byl z cesty plný užitek, je třeba před ní se
o cizině informovat z literatury a pak posuzo-
vat zem nebo město podle tvořivosti dřívější
i nynější; velkoměsto ne podle bulvárů, ale
podle periférie a projít je časně ráno a vidět
čistění ulic a zásobování v tržnicích.

Druhou důležitou vlastností je velká fanta-
zie, tvůrčí a prozíravá, ne romantická a trvale
růžová, ale fantazie, která tuší i úskalí a potíže
a dovede si představit i důsledky. Inženýrská
fantazie je zcela zvláštní duševní pochod: vy-
chází z podrobného pozorování nějaké sku-
piny jevů a pak po mnoha nápadech náhle
přeskočí na využití jevu zcela odlehlého z ma-
tematiky nebo deskriptivy, fyziky nebo che-
mie, elektrotechniky nebo strojírenství, tech-
nologie nebo hospodaření. Tento skok fanta-
zie je jen iniciální záblesk, po kterém jsou
nes četné náčrtky, výpočty, modely, zkoušky,
pak návrh a konstrukce prototypu, a další pří-
sné zkoušky. V příznivém případě pak pří-
prava a výroba ověřovací série, její zkoušky
praktické i kritické, pak příprava na sériovou
výrobu, její organizace, zkoušení výrobku,
uvedení do oběhu propagací a nabídkami,
pak dodání, montáž, přejímací zkoušky a ko-

nečně zaplacení. V této řadě činů je lavina de-
tailů, z nichž každý bude napřed v inženýrově
fantazii, takže život tvůrčího inženýra je usta-
vičný realizace jeho fantazie. Nejlepší oce-
nění fantazie jsem slyšel od inženýra Donáta,
zakladatele brněnského elektrotechnického
průmyslu; byl to velmi málomluvný, roz-
vážný, ba suchopárný pán, ale jednou na pro-
cházce mi řekl: „Bez fantazie bych nebyl nic
dokázal.“

Fantazii možno vyvíjet získáváním vědo-
mostí, studiem z literatury, časopisů, výstav,
cestami, pečlivými hovory se zkušenými
lidmi apod. Duševní pochod objevitele lze
však poznat jen z podrobných životopisů
tvůrčích lidí, nebo z podrobných popisů
vzniku velkých technických výtvorů. V tomto
oboru nemáme dosud své literatury; je tu
vlastní životopis Křižíkův, velmi podrobný ži-
votopis J. E. Purkyně a znamenitý spis Žá-

kavcův „Chrám znovuzrození“ o vzniku
a stavbě Národního divadla. Oslavy Mende-
lovy nás podrobně seznámily s myšlenko-
vým a pracovním postupem geniálního ob-
jevitele. Je to klasický příklad tak názorný
a prostý, že by se měl podrobně probírat, ba
opakovat v přírodopise na střední škole. Ci-
zina má takových spisů velmi mnoho: napří-
klad v němčině je znamenitý vlastní životo-
pis (přeložený i do češtiny) Wernera Si-
emense, zakladatele světového elektrotech-
nického podniku, pak podrobný popis dra-
matického ražení prvního železničního tu-
nelu pod Sv. Gotthardem, v angličtině je ně-
kolik popisů úchvatného života Michaela Fa-
radaye, zakladatele moderní elektrotechniky
a Ch. Babage, konstruktéra automatického
mechanického počítače a z nejnovější doby
francouzský životopis objevitele penicilinu
Fleminga od Mauroise.

Třetí a nejdůležitější vlastností inženýra je
nelhat sobě ani jiným, výpočty ani plány,
nahoru ani dolů. Nejvíce chyb udělá inže-
nýr, když obelhává sama sebe. Myslím, že
každý inženýr při těžkém úkolu zažil ti-
chounké šeptání svědomí, to je jeho lepší
stránka, například: Pozor! To namáhání nos-
níku je příliš velké! Nebo: Nemyslíš, že s na-
pětím nevystačíš? Nebo: Nemyl se, to bude
dražší! Běda inženýru, který se obelže a svě-
domí nedbá. Inženýr zvlášť nesmí lhát
v čase ani v penězích. Slíbil-li, že motor
dodá koncem března, nesmí s velkými om-
luvami ho dodat v prosinci. V penězích lže
inženýr, podá-li rozpočet na milión, jeho
uskutečnění však stojí dva milióny; zejména
hospodářské úvahy o výkonnosti a rentabi-
litě nesmějí být Snem noci svatojánské, ale
krajně svědomitou studií, ve které se záka-
zník upozorní i na úskalí a potíže, kterých se
musí vyvarovat.

Když inženýr nelže, zejména v čase a v pe-
nězích, budou mu lidé věřit a za čas bude mít
důvěru. Ta je pro inženýra více, než zlatý po-
klad, neboť žádné velké dílo nevzniklo z ni-
čeho jiného, než z důvěry. Svatopetrský
chrám v Římě vznikl z papežovy důvěry v Mi-
chelangela, Eiffelovka v Paříži z důvěry v in-
ženýra Eiffela a v Brně Kaplanova turbína
z důvěry.

Inženýr, který nelže, má velkou prozíravou
fantazii a dobře pozoruje, může se odvážit
díla na pohled velmi smělého, proto, že si
může být jist svými výpočty a svou prozíra-
vostí, tušící úskalí a potíže, jimž včas dovede
čelit.

Umění vidět, prozíravá fantazie a nelhat
jsou triviem výkonného inženýra. Proto mys-
lím, že by vysoká škola měla kromě odbor-
ného vzdělávání věnovat péči vypěstování
oněch tří základních vlastností inženýra. Sa-
mostatnými laboratorními cvičeními, čas-
tými exkurzemi a tovární praxí se dá vyvíjet
schopnost pozorování. Pravidelnými exkur-
zemi nejvyšších ročníků do pokročilé ciziny
se nejúčinněji obohatí fantazie posluchačů
novými obzory a přinutí se k soustavnému
pozorování zostřenému diskusí. Moderními
psychologickými testy lze vývoj oněch vlast-
ností také kontrolovat. Takto připravení inže-
nýři jistě splní úkoly, které jim ukládá mo-
derní společnost lépe, než kdyby byli školeni
jen odborně.

Chce-li inženýr uplatnit své dílo nebo zvět-
šit účinnost svých schopností, nesmí ani ve
svém životě, ani ve svém díle zanedbat
krásu, která osvěžuje, posiluje, život uhlazuje
a vede k novým myšlenkám a stykům. Krása
není jen v přírodě, malířství a hudbě, ale
může být v každém díle, v každé činnosti člo-
věka.

Prof. Ing. Dr. Vladimír List, DrSc.
Otištěno v Elektrotechnickém 

obzoru č. 5/1967

■

Trivium inženýra
Před léty se děti na školách učily jen číst, psát a počítat; této trojici se říkalo trivium. Podle toho
nazýváme triviem inženýrů tři základní vlastnosti, které si musí osvojit.
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Vněm pravděpodobně bude Evrop-
ský kontinent odsunut na vedlejší
kolej. Ne proto, že se Evropu nepo-

dařilo integrovat, ale proto, že integrace
nabourala koncept svrchovanosti, což se
velmocem docela líbí. Teď už Evropu ne-
potřebují. Nový řád už nebude euroatlan-
tický, spíš bude asijský. Rusko se vědomě
a programově odpojilo od Evropy a obrá-
tilo se do Asie.

Svrchovanost je již několik staletí jedi-
ným nástrojem, který chrání menší státy
proti zvůli velkých. Války nevznikaly proto,
že existovala svrchovanost (jak někteří
v Evropě tvrdí), ale proto, že někdo svrcho-
vanost nerespektoval. Na pojem svrchova-
nosti navazuje i Charta OSN – která vytváří
mechanismus, který má reagovat na pří-
padné útoky na svrchovanost členských
států.

V posledních desetiletích se v Evropě
odehrávají permanentní útoky na samotný
pojem svrchovanosti.  EU se systematicky
pokouší akcentovat namísto svrchovaných
států regiony.

Důvodem je skutečnost, že Evropská
unie se dostala do slepé uličky a buď by
musela přiznat, že od samého počátku byla
chybně založena a musela by uvolnit pro-
stor nějaké alternativě, nebo musí na ob-
hajobu kroků, které jsou v rozporu s úctou
ke svrchovanosti členských států, zpochyb-
nit samotnou svrchovanost. Ovšem zpo-
chybňování tohoto pojmu vede k destabi-
lizaci světového pořádku a EU nemá žád-
nou představu o nějakém náhradním sy-
stému.

Podkopání respektu ke svrchovanosti
však otevírá cestu především velkým
a mocným státům. Když je svrchovanost
přežitkem a atavismem, tak si vůči které-
mukoli státu můžeme dovolit cokoli, co vy-
hovuje našim zájmům. Otevírá se tím pro-
stor nejhrubší mocenské politice. Zároveň
je tím model bezpečnosti založený na OSN
a radě bezpečnosti odsouzen k nefunk -
čnosti a k zániku. 

Střední Evropa je tradičně nazývaná
‚sen dvičem mezi Německem a Ruskem‘.
Německem nyní sjednoceným a znovu po-
vstávajícím a Ruskem, které se vrací do
své velmocenské pozice. Kdysi, když jsme
přišli s představou, že by středoevropské
státy měly vstoupit do NATO, argumento-
vali jsme tím, že pro stabilitu Evropy je ne-
bezpečné bezpečnostní vakuum právě
v prostoru sendviče. Po rozpadu rakouské
monarchie, která několik staletí střední Ev-
ropu stabilizovala, se sice meziválečné
uspořádání pokoušelo o nějaký model bez-
pečnostních vztahů opřený o kolektivní
bezpečnostní uspořádání Malé a Velké do-
hody, ale nutno říci, že to byl model ne-
funkční. Bezpečnostní vakuum bylo
vlastně pozvánkou pro Hitlera, aby střední
Evropu mocensky ovládnul. Když potom
prohrál válku, využil stejné pozvánky Sta-

lin. Rozšíření NATO do střední Evropy bez-
pečnostní vakuum vyřešilo, ale vzniklo
nové vakuum na Ukrajině. Ukrajina se
stala nárazníkovým státem mezi EU a Ru-
skem. Pokud by jak EU, tak i Rusko doká-
zaly nezasahovat do vnitřních záležitostí
Ukrajiny, mohla by tuto roli docela dobře
plnit. Jenomže destrukce úcty ke svrcho-
vanosti zákonitě musela vést k destrukci
Ukrajiny.

Československo bylo v meziválečném
období patronem Ukrajinců. Velmi dobře
dokážeme porozumět osudu státu, který je
drcen mezi dvěma velmocemi. Za rozpad
pokusu udržet pohromadě rozporuplné
síly na Ukrajině nesou odpovědnost obě
strany, Západ i Východ. Pro nás z toho
plyne morální imperativ důsledně hájit
koncept nedotknutelné svrchovanosti
států. Jinak řečeno koncept, podle kterého
si občané každého státu svobodně smějí

uspořádat své záležitosti podle sebe
a nikdo by jim do toho neměl zasahovat.
Má-li Česká republika navazovat na své
vlastní dějiny, měla by ve vlastním zájmu
ze všech sil zejména v Bruselu hájit dů-
sledný respekt ke svrchovanosti všech
států.

Kauza Krym má však mnohem hlubší
důsledky. Ukázala, že padnul stávající svě-
tový řád vytvořený po druhé světové
válce. V případě Kosova, při jehož vzniku
představitelé EU deklarovali, že jej připojí
k Unii, jakmile to bude technicky možné
a na jehož území vznikla největší základna
zahraničních ozbrojených sil v Evropě
a nyní v případě Krymu anektovaného Ru-
skem se nikomu nechtělo zasadit se o re-
spekt k světovému pořádku. Když stávající
světový řád nikomu nestojí za to, aby se

pro jeho udržení angažoval, systém tím
končí.  Nefunkčnost OSN je veřejným ta-
jemstvím. Stávající stálí členové Rady bez-
pečnosti už nejsou nejmocnějšími hráči
světové politiky, dosavadní těžiště světo-
vého dění se z euroatlantické oblasti pře-
sunulo na pacifickou polokouli a dosa-
vadní řád se tomu nedokáže přizpůsobit.
Žádný nový řád není na obzoru.

Nezbývá, než začít formulovat základy
nového uspořádání světa. Zároveň s tím
bude nutné aktualizovat i koncepci lid-
ských práv. Například: k čemu je nám
ochrana listovního tajemství, když komu-
nikujeme elektronickou poštou a všechny
režimy na zeměkouli dávají svorně najevo,
že svoboda elektronická komunikace podle
dokumentů o lidských právech chráněná
není. Bylo-li možné posledních dvacet let
tvrdit, že euroatlantická civilizace podpo-
ruje demokracii ve světě, pak nyní v rámci

rozkladu systému založeného na úctě ke
svrchovanosti států je prosazování demo-
kracie ve světě navýsost podezřelé a nevě-
rohodné.

Česká republika by si měla přiznat, že
nese odpovědnost za nezodpovědné cho-
vání Evropské unie (nejen vůči Ukrajině)
a znovu opakuji, měla by nasadit veškerou
svou politickou a diplomatickou kapacitu
k obnovení respektu ke svrchovanosti
států. ■

Jiří T. Payne
Autor článku je místopředseda Strany

svobodných občanů, kdysi jaderný fyzik,
programátor, pečovatel, topič, poslanec

a poradce prezidenta republiky
Zdroj: EurActiv

Respekt ke svrchovanosti
Systematické podrývání svrchovanosti jako základu mezinárodního řádu nakonec světový pořádek
zlikvidovalo. Nezbývá, než vytvořit nový řád. 
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Československý jaderný program se začal rozvíjet po-
měrně brzy. V roce 1955 byl vládním rozhodnutím za-
ložen Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy (dnes ÚJV

Řež, a. s.). O dva roky později zde byl spuštěn první výzkumný
reaktor VVR – S (dnes LVR-15) a zahájen bohatý vědecký a vý-
zkumný program v oblasti jaderné energetiky. Zárodek aktivit
pro jadernou bezpečnost vznikal v tehdejší Československé
komisi pro atomovou energii (ČSKAE), pod kterou ÚJV Řež
patřil a která byla orgánem na federální úrovni. Vedle vě-
decko-výzkumné podpory našeho jaderného programu, měla
oprávnění vydávat předpisy a byla nezávislá na resortu svého
provozovatele Federálního ministerstva paliv a energetiky
(FMPE). „Potřeba zákonné úpravy včetně ustavení nezávi-
slého orgánu dozoru, vymezení jeho práv a povinností byla
stále naléhavější, neboť v té době byly již v komerčním pro-
vozu dva bloky jaderné elektrárny V–1 v Jaslovských Bohu-
nicích a ve výstavbě bylo dalších šest bloků VVER – 440 v lo-
kalitách Jaslovské Bohunice a Dukovany,“ připomíná při pří-
ležitosti výročí přijetí zákona Ing. Karel Křížek, generální ře-
ditel ÚJV Řež, a. s.

Zákon č. 28/1984 Sb.
Svým rozsahem není velký, má pouze 22 paragrafů. Na

druhé straně je formulován jasně a přímočaře. Zavedl klí-
čové, naše původní, definice základních pojmů jako jaderná
bezpečnost, jaderné zařízení a odpovědná organizace. Tyto
definice se používají dodnes a lze bez nadsázky konstatovat,
že jsou preciznější než obdobné zahraniční definice. Zákon
tehdy dále stanovil, že odpovědná organizace (stavebník, pro-
vozovatel) má primárně nedělitelnou odpovědnost za jader-
nou bezpečnost, a že státní dozor provádí ČSKAE a za jeho
výkon odpovídá předseda případně hlavní inspektor.

„V zákoně byla přesně a jasně stanovena práva a povin-
nosti ČSKAE při výkonu dozoru a byl zaveden třístupňový li-
cenční proces, který byl v souladu se stavebním zákonem.
Byly dány základní povinnosti odpovědné organizace, tj.
předkládat stanovenou bezpečnostní dokumentaci, zajišťovat
jadernou bezpečnost při provozu, podrobovat se kontrolám
dozoru a řada dalších“, shrnuje obsah zákona Ing. Zdeněk
Kříž z Centra výzkumu Řež s.r.o., člena Skupiny ÚJV, spolu-
autor zákona, a upřesňuje: „například zvláštní paragraf zá-
kona byl věnován stanovení základních požadavků na pří-
pravu a ověřování odborné způsobilosti vybraných pracov-
níků jaderných zařízení, kteří mohou jadernou bezpečnost
ovlivnit. To rozhodně podtrhlo význam lidského faktoru pro
jadernou bezpečnost. 

Několik paragrafů zákona bylo věnováno právům a povin-
nostem inspektorů dozoru, z nichž část pracovala přímo v lo-
kalitách jaderných elektráren. Tato ustanovení zvýšila jak pre-
stiž jejich postavení, tak především efektivnost kontrolní čin-
nosti státního dozoru. Až v poslední fázi přípravy zákona se
do něj dostal paragraf o povinnosti přípravy vnitřních a vněj-
ších havarijních plánů. Bylo to považováno za úspěch, pro-

tože tato oblast měla v té době důvěrný charakter a tak bylo
odstraněno další tabu“.

Předstihli jsme dobu
Vydání zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou
bezpečností jaderných zařízení bylo nesporně velkým úspě-
chem jeho tvůrců a všech, kteří toto úsilí podporovali. Byla
to první zákonná úprava tohoto druhu v zemích provozujících
reaktory VVER včetně bývalého Sovětského svazu. Lze říci,
že jsme předstihli naše východní partnery o více než deset
let! „Cílem zákona č. 28/1984 Sb. nebyla a ani být nemohla,
příprava komplexního atomového zákona, které již existo-
valy v řadě západních zemí. To mohlo být realizováno až poz-
ději po politických změnách v roce 1989. Kdybychom chtěli
využít výrok amerického astronauta Neila Armstronga při
prvním kroku na Měsíci, zněl by k vydání předmětného zá-
kona č. 28 takto: Je to útlá právní úprava, s velkým význa-
mem pro bezpečnost jaderné energetiky v Československu“,
říká Ing. Zdeněk Kříž. 

■

Atomová legislativa slaví 30 narozeniny
V odborném kalendáři české a slovenské jaderné energetiky by mělo být datum 22. března (1984)
zvýrazněno. V tento den vstoupil v naší zemi v platnost zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad
jadernou bezpečností jaderných zařízení. Letos si tedy připomínáme již třicet let od tohoto
významného mezníku ve vývoji československého jaderného programu.
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Transport and Industrial Control Systems

VŠE POD KONTROLOU  
průmyslové řízení

Komplexní systémy řízení technologických procesů – 
Těžba, skladování, transport a distribuce plynu – Dis-
pečerské řízení v dopravě – Regulace na elektrických 
rozvodných sítích – Řízení čerpacích stanic, úpraven 
a přepravy pitné vody. 

i t l

CI01_100_CI_SABLONA  5/13/14  8:06 PM  Stránka 100


