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V tomto čísle 
se představují:



Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným s cílem propagovat 
a podporovat technickou učenost, zvýšit zájem o ní a posílit prestiž tech-
nického vzdělání mezi širokou veřejností.

Vycházíme z přesvědčení, že budoucnost naší země je v technické 
vzdělanosti a technické výchově od mateřských přes základní, střední až 
po vysoké školy. Všechny tyto části vzdělávacího procesu je třeba rozví-
jet ve vzájemné součinnosti. Primárně se zaměřujeme na poradenství 
a podporu získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí, motivování 
změny přístupu veřejnosti k technickým oborům, a to formou zpracování 
účelových publikací, pomůcek, mediálních programů, pořádání konferencí, 
seminářů a znalostních kvízů a soutěží pro děti a mládež.



Přítomni byli představitelé Evrop-
ského parlamentu zastupující různé
politické skupiny a dalších přibližně

200 účastníků – zástupci členských zemí
EU a ostatní důležití hráči z oblasti energe-
tického průmyslu, financí, státní a veřejné
správy, které zajímá řešení důležitých otá-
zek týkajících se jaderné energetiky v ev-
ropském a národním kontextu.

Hlavním tématem byla klimaticko-ener-
getická politika EU po roce 2020 a role ja-
derné energie v dekarbonizačním procesu.
Přítomní zástupci evropského jaderného
průmyslu se shodli na tom, že přechod na
nízkouhlíkovou ekonomiku nebude lev-
ným řešením a bude představovat výrazný
finanční dopad na členské země EU.

Zároveň byla prezentována analýza ná-
kladů jednotlivých zdrojů energie, jejímž
závěrem bylo, že jaderná energie stále
představuje nákladově nejméně náročnou
výrobu a to i při započtení všech externalit.
Tento fakt byl mimo jiné dokreslen před-
stavením velmi ambiciózního plánu roz-
voje jaderné energetiky v Polsku, které
hodlá do roku 2025 vystavět nové jaderné
kapacity o výkonu 6000 MW.

Otázkou zůstává, jak k Evropskému ja-
dernému fóru přistoupí nová Evropská ko-
mise a nový komisař pro energetiku. „Ev-
ropské jaderné fórum považuji za klíčový
poradní orgán Evropské komise, který
dlouhodobě potvrzuje svou přidanou hod-
notu. Je dobře, že Evropské jaderné fórum
bylo umístěno do regionu střední Evropy,
kde má jaderné inženýrství dlouholetou
tradici a jaderná energetika se těší politické
i veřejné podpoře,“ zhodnotil roli fóra mi-
nistr průmyslu a obchodu Jan Mládek,
který v Bratislavě doprovázel premiéra So-
botku.

Z vystoupení Roberta Fica
Tradícia rokovaní Európskeho jadrového
fóra sa  začala v Bratislave na jeseň v roku
2007 a jej cieľom je podporovanie otvore-
nej diskusie o jadrovej energetike.

Slovenská republika v súlade so zása-
dami politiky Európskej únie dlhodobo bu-
duje energetický sektor s cieľom prechodu
na udržateľnú, bezpečnú a konkurencie-
schopnú energetiku. 

Je iba málo krajín, ktoré sú schopné za-
bezpečiť si plnú a dlhodobú energetickú
sebestačnosť. Energetická bezpečnosť má
preto pre väčšinu štátov výrazný vnútorný
i zahraničný rozmer. Ten sa prejavuje vo
väčšej či menšej závislosti národných
energetických systémov od vonkajších do-
dávateľov a činiteľov. V prípade Slovenska
je miera závislosti na energetických zdro-

joch Ruskej federácie mimoriadne vysoká.
Preto aj neistoty súvisiace s vývojom na
Ukrajine, cez ktorú je k nám prepravova-
ných až 98 % našich energetických zdrojov,
nás nútia prijímať opatrenia na  zabezpe-
čenie dlhodobej stability dodávok energií.

Keďže Európska únia dnes ešte nie je
schopná plnohodnotne garantovať energe-
tickú bezpečnosť členských štátov je dôle-
žité, aby snahy o budovanie spoločnej
energetickej bezpečnosti prinášali jasnú
a definovateľnú perspektívu. Vláda Sloven-
skej republiky preto zastáva názor, že pri-
pravovaný klimatický a energetický rámec
na obdobie rokov 2020 až 2030 by mal byť
založený na vyváženom prístupe k cieľom
energetickej bezpečnosti, konkurencie-
schopnosti energetiky zabezpečujúcej spo-
ľahlivú a efektívnu dodávku všetkých fo-
riem energie zaprijateľné ceny s prihliad-
nutím na ochranu odberateľa, ochranu ži-
votného prostredia a trvalo udržateľný roz-
voj. V podmienkach Slovenskej republiky
je dosiahnutie uvedeného cieľa možné
hlavne v kombinácii jadrovej energetiky
s obnoviteľnými zdrojmi energie. Našim
záujmom je preto zachovanie národnej su-
verenity pri rozhodovaní nielen o energe-
tickom mixe, ale aj o bezpečnosti pre-
vádzky jadrových elektrární a ďalších
aspektoch rozvoja jadrovej energetiky
v budúcnosti.

Jadrová energetika prispieva podstat-
nou mierou k zníženiu rizík spojených so
závislosťou od dovozu fosílnych palív
a v Slovenskej republike, rovnako ako
v mnohých ďalších krajinách Európskej
únie, zastáva významnú úlohu v energetic-
kom mixe. Vláda dlhodobo deklaruje jej
podporu a práve v čase energetických kríz
si uvedomuje význam spomenutého
zdroja, tak z hľadiska energetickej bezpeč-
nosti ako aj z pohľadu poskytovania ener-
gie za ceny nepredstavujúce neúmernú
záťaž pre našich obyvateľov. Spoločná eu-
rópska politika by preto mala smerovať
k uplatňovaniu princípov, ktoré nebudú
mať negatívny dopad na využívanie tohto
nízko-uhlíkového zdroja a naopak budú
prispievať k vytváraniu stabilného investič-
ného rámca pre bezpečné fungovanie trhu
s energiami.

Slovenská republika jednoznačne počíta
s rozvojom jadrovej energetiky aj v blízkej
budúcnosti. Našou snahou je do roku 2030
dosiahnuť podiel nízko-uhlíkových techno-
lógií na celkovej výrobe elektriny na úrovni
80 %. Považujeme za dôležité, aby nové
pravidlá Európskej únie umožnili efektívny
rozvoj jadrovej energetiky pri zachovaní
vysokej úrovne bezpečnosti. Slovenská re-
publika podporuje všeobecný princíp tech-

nologickej neutrality ako základný element
pre hodnotenie kompatibility opatrení štát-
nej pomoci. Žiadne zdroje by pri výbere
zložiek energetického mixu, a teda ani ja-
drové, nemali byť diskriminované. 

Chcel by som zdôrazniť, že dodržiavanie
vysokých kritérií jadrovej bezpečnosti je
v prirodzenej symbióze s našou jadrovou
politikou. Z uvedeného dôvodu sa Sloven-
ská republika aktívne zapája do tvorby
a napĺňania spoločných programov.

Systematické presadzovanie zvyšovania
jadrových bezpečnostných štandardov
a zabezpečenia vysokej kultúry bezpeč-
nosti je našou dlhodobou prioritou.
V súčasnosti slovenské jadrové elektrárne
podliehajú prísnym bezpečnostným nor-
mám a ich bezpečnosť je považovaná za
jednu z najvyšších vo svete. Vyplýva to zo
záverov tzv. posudzovacieho zasadania
k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Hod-
notia národné správy členských krajín
v rámci aktivít Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu. Špičkové bezpečnostné
a prevádzkové ukazovatele slovenských ja-
drových elektrární potvrdil aj index Inte-
grovaného hodnotenia ukazovateľov pre-
vádzkovej, bezpečnostnej a spoľahlivo-
stnej výkonnosti, podľa ktorého sú všetky
štyri prevádzkované jadrové bloky SE, a.s.,
zaradené na priečke kvality medzi prvými
piatimi spomedzi 52 aktuálne prevádzko-
vaných reaktorov VVER 440 a 1000 vo
svete. 

V súvislosti s bezpečnosťou jadrových
zariadení sa v krátkosti dotknem aj revízie
Smernice, ktorou sa zriaďuje rámec Spolo-
čenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových
zariadení, s ukončenými rokovaniami na
expertnej úrovni Rady. Ako som už spome-
nul, vždy sme boli a naďalej sme zástan-
cami vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti
jadrových zariadení. Rozsiahle programy
zvyšovania úrovne jadrovej bezpečnosti sa
na Slovensku realizovali dávno pred uda-
losťami vo Fukushime a sú dôkazom
správnosti našich iniciatív bez toho, aby
nás k tomu nútili externé vplyvy, alebo roz-
hodnutia. Preto nechcem skrývať náš počia -
točný skepticizmus voči revízii smernice.
Sme presvedčení, že dodržiavaním existu -
júcej smernice pri zohľadnení medzinárod-
ných bezpečnostných štandardov je úro-
veň jadrovej bezpečnosti v Európe na vy-
sokej úrovni. Nové poznatky prameniace
z udalostí vo Fukushime sú premietnuté do
revízie smernice. Čo na jednej strane
možno vnímať pozitívne. Na druhej strane
nová smernica prináša ďalšie administra-
tívne povinnosti vo forme medzinárod-
ného posudzovacieho mechanizmu jadro-
vých zariadení a vyššiu účasť verejnosti na

Jaderná energie je stále nejlevnějším zdrojem, 
vyplynulo z diskuzí na ENEF v Bratislavě
V Bratislavě se ve dnech 16. a 17. června 2014 konalo dvoudenní 9. plenární zasedání Evropského
jaderného fóra, kterého je Česká republika společně se Slovenskem spoluorganizátorem. Fórum
zahájili předsedové vlád obou zemí Robert Fico a Bohuslav Sobotka spolu s komisařem Evropské unie
pro energetiku Güntherem Oettingerem. 
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rozhodovacom procese. Existuje však dô-
vodná obava o vyústenie do neprimeranej
byrokracie a labyrintu časovo neurčitých
a neobmedzených procedúr s nepredvída-
teľným výsledkom. 

Vyslovím celkom otvorene, že na pozadí
legislatívneho procesu je vidieť aj politiku
zacielenú na utlmenie využívania jedného
energonosiča a preferovanie iných. A to
v etape, keď situácia na elektroenergetic-
kom trhu v Európe je plná vnútorných pro-
tirečení. Keď energetika v Európskej únii
predstavuje jednu z najvážnejších výziev.
V dôsledku viacerých otáznych rozhodnutí
v nedávnej minulosti vytvára čoraz vážnej-
šiu prekážku konkurencieschopnosti eko-
nomiky v Európe a neprimerane zaťažuje
rozpočty obyvateľov aj priemyslu. Dnes
rie šime niekoľko vážnych problémov
súčasne. Energetickú bezpečnosť, klima-
tické zmeny, ceny energií a ich dopad na
konkurencieschopnosť. Považujem za ne-
vyhnutné poukázať na to, aby sme sa vy-
varovali prijímaniu opatrení, ktoré sa môžu
ukázať ako problematické.

V Slovenskej republike je v súčasnej
dobe pred dopracovaním nová energe-
tická politika. Strategický dokument defi-
nuje hlavné ciele a priority energetického
sektora do roku 2035. Východiskový stav
novej politiky charakterizuje pokles domá-
cej spotreby fosílnych palív. Stanovili sme
viaceré významné priority, najmä: zvyšo-

vanie bezpečnosti dodávok energie, diver-
zifikácia energetických zdrojov a preprav-
ných trás, energetická efektívnosť a znižo-
vanie energetickej náročnosti, dodávka
energie za prijateľné ceny, zvyšovanie po-
dielu obnoviteľných zdrojov energie pri vý-
robe elektriny a udržateľnosť energetiky.
Stratégia kladie dôležité miesto využívaniu
jadrovej energie nakoľko výrobu elektriny
z jadrových zdrojov považujeme za dlho-
dobo efektívny a ekonomicky výhodný
spôsob zabezpečenia dostatku elektriny
a okrem vysokej bezpečnosti z hľadiska do-
dávok paliva, stability výrobných cien elek-
triny a nízkych dosahov na zdravie a ži-
votné prostredie, majú pozitívny dopad na
stabilitu elektroenergetickej sústavy.

Rovnako schválená stratégia inteligent-
nej priemyselnej špecializácie, nazývaná
Stratégia RIS 3 – SK, jasne definuje ja-
drovú energetiku ako perspektívnu oblasť
rozvoja. Vzhľadom k tomu predpokladáme
primeranú účasť Slovenska na spoločnom
vývoji jadrových zariadení novej generá-
cie.

Ako som už uviedol, na našom území
prevádzkujú Slovenské elektrárne,
a. s., štyri jadrové bloky typu VVER. Záro-
veň vkladáme nemalé úsilie do dostavby
3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Dostavba sa žiaľ už neúnosne predlžuje
a musíme spoločne s naším zahraničným
partnerom prijať ďalšie oparenia na elimi-

náciu dopadov na rozpočet projektu. Do
konca roka je nevyhnutné ukončenie mon-
táže 3. bloku a začať jeho spúšťanie. Po za-
vážke paliva sa predpokladá komerčná
prevádzka až v druhej polovici roka 2016.

Vláda Slovenskej republiky oceňuje kon-
štruktívny prístup nového generálneho ria -
diteľa Slovenských elektrární a očakáva od
neho odstránenie subjektívnych príčin me-
škania a to najmä oneskoreného vypraco-
vania projektovej dokumentácie a predkla-
dania do schvaľovacieho procesu, a tiež
neoptimálneho výkonu funkcie generál-
neho dodávateľa stavby vlastnými silami
investora, spojeného s nevhodnou koordi-
náciou činnosti kľúčových dodávateľov.

Príprava výstavby Nového jadrového
zdroja v Jaslovských Bohuniciach priamo
súvisí nielen so zvyšovaním energetickej
bezpečnosti, ale jej realizácia tiež prispeje
k dosiahnutiu ďalších dôležitých cieľov,
ako napr. flexibilná, nízko uhlíková a udr-
žateľná štruktúra zdrojovej základne, pri-
meraná proexportná schopnosť vo výrobe
elektriny a dostupné a konkurencie-
schopné konečné ceny elektriny.

Veľmi stručne možno zhrnúť, že potrebu
výstavby nového jadrového zdroja podmie -
ňuje niekoľko dôležitých skutočností: 
• budúcou potrebou náhrady výrobnej ka-

pacity modernejšími zdrojmi,
• očakávaným postupným útlmom vo vy-

užívaní elektrární na fosílne palivá z dô-
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vodu neekologickosti a znižujúcich sa
domácich zásob uhlia,

• nereálnosťou zabezpečenia dostatočnej
a stabilnej dodávky elektriny z obnovi-
teľných zdrojov.
Po zhotovení štúdie realizovateľnosti,

ktorá podrobne analyzovala a vyhodnotila
technické alternatívy, vhodnosť lokality,
ako aj ekonomické možnosti prípadnej
novej jadrovej elektrárne na Slovensku,
sa projekt posunul do ďalšej dôležitej fázy.
V druhej polovici minulého roka sa začal
proces posudzovania vplyvov tohto pro-
jektu na životné prostredie, tzv. EIA. 

V rámci schválených aktivít na tento rok
počítame s dokončením výkupu pozem-
kov, ktorých rozsah zodpovedá požiadav-
kám na umiestnenie technologických za-
riadení, samotného reaktora tretej gene-
rácie, súvisiacich a nevyhnutých stavieb.

Slovenská republika, ako jedna z mála
členských krajín Európskej únie, má tiež
komplexne vybudovanú infraštruktúru
takzvanej zadnej časti jadrovej energetiky
v rozsahu právnom, ekonomickom, orga-
nizačnom a technologickom, rešpektujúc
záväzky vyplývajúce z legislatívy Európ-
skej únie a z príslušných medzinárodných
zmlúv. Základným koncepčným doku-
mentom upravujúcim strategicko-tech-
nické práva a povinnosti štátu a podnika-
teľských subjektov v procese nakladania
s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým
jadrovým palivom, vzniknutých z jadro-
vého priemyslu je Stratégia záverečnej
časti jadrovej energie v SR. Implemen-
tačné činnosti Stratégie a všetkých častí
zadnej časti jadrovej energetiky sú zabez-
pečované prostredníctvom Jadrovej a vy-
raďovacej spoločnosti, a.s. (v skratke
JAVYS).   Zariadenia spoločnosti JAVYS
umožňujú najmodernejšími technologic-
kými postupmi bezpečne a finálne spra-
covať a ukladať všetky formy rádioaktív-
nych odpadov, ako aj skladovať vyhoreté
jadrové palivo, spôsobom bezpečným pre
súčasné, aj budúce generácie.

Vysokú úroveň odborníkov na vyraďo-
vanie ocenil aj francúzsky prezident Fran-
cois Hollande pri návšteve Slovenskej re-
publiky. 

Tak ako každá minca má svoj rub a líc,
tak aj každý problém v energetike sa
možno dívať z dvoch strán. V plnej miere
to platí o dvoch výrazných energetických
fenoménoch, ktoré v poslednej dobe za-
mestnávajú expertov, médiá a širokú ve-
rejnosť a síce o jadrovej energetike
a akoby v protiklade obnoviteľných zdro-
joch energií. 

Nie je dávno, čo sa jadrová energetika
stala symbolom absolútneho pokroku
a smelých vízií do budúcnosti. Postupne
nastal odklon od jej zvelebovania a po ha-
várii v Černobyle a Fukušime sa bezmála
stala celosvetovou hrozbou a jej zástan-
covia sú označovaní často priam za verej-
ných nepriateľov.

Obdobne obrovský boom obnoviteľ-
ných zdrojov v poslednej dekáde, začína
slabnúť. Ich prevádzka a podpora majú
značný dopad na koncovú cenu elektriny
a napriek najušľachtilejším zámerom
o ochrane životného prostredia, sa začí-
najú omínať aj oveľa silnejšie ekonomiky.

Elektrina je drahšia, priemyselná výroba
Európskej únie prestáva byť schopná kon-
kurencie na svetových trhoch. Niektoré
druhy obnoviteľných zdrojov energií pa-
radoxne prinášajú aj dopady v oblasti ži-
votného prostredia. Napríklad je vše-
obecne známe, že pri výrobe fotovoltic-
kého panela sa spotrebuje neúmerne veľa
energie, v porovnaní s tým, koľko je panel
schopný vyprodukovať počas celej svojej
životnosti. Alebo pri spracovaní biomasy
na drevnú štiepku sa zabúda na začiatky
procesu kedy obrovské stroje s dieselo-
vými motormi vypustia do ovzdušia veľké
množstvo uhlíkových emisií. Nasleduje
doprava štiepky kamiónmi do elektrární
často umiestnených v aglomeráciách. Po-
dobné dopady sú aj pri zbere slamy a jej
spaľovaní.  

Zatiaľ len tušeným, ale obrovským
problémom, je aj spôsob likvidovania
odpadu z obnoviteľných zdrojov. Mám
tým na mysli predovšetkým likvidáciu fo-
tovoltických panelov, ale aj ton popola
vzniknutého spaľovaním drevnej štiepky
a poľnohospodárskych rastlinných pro-
duktov.

Ďalej by som rád vyslovil krátku po-
známku k vzťahu výroby elektriny z obno-
viteľných zdrojov elektriny a stability pre-
pojených prenosových sústav. Neľahkým
orieškom pre energetikov v strednej a zá-
padnej Európe je zabezpečovanie stability
prenosových sústav narušovanej kruho-
vými tokmi elektriny, ktoré sú spôsobené
návalmi elektriny najmä z veterných
elektrární. Nepredikovateľnosť veterných
a slnečných elektrární má za následok vyš -
šie straty a tým  aj cenu, ale  najmä naru-
šenie stability a bezpečnosti sústav. 

Slovensko sa nachádza v samom strede
Európy a je prirodzenou križovatkou diaľ-
kových trás elektriny všetkými smermi. Je
preto prvoradou požiadavkou, aby jeho
tranzitná sieť netrpela výkyvmi a bola zá-
rukou stability a bezpečnosti elektriny ako
krvného obehu európskeho hospodár-
stva. Je však ťažké predstaviť si plnenie
úlohy stredoeurópskeho dispečera bez
toho, že by nemalo svoju vlastnú stabilnú
a bezpečnú bázu výroby elektriny a zdro-
jov umožňujúcich ich efektívne nasadenie
v prípade potreby. Je preto prirodzené, že
inklinujeme k najstabilnejšej a ekologicky
čistej forme výroby a to k jadrovej ener-
getike. 

Svoje nezastupiteľné miesto v energe-
tickom systéme majú tiež obnoviteľné
zdroje, ale podľa nášho názoru nemôžu
nahradiť jadro a treba ich chápať iba ako
vítaný doplnok výroby, vhodne a efek-
tívne dopĺňajúci energetický mix. 

Samozrejme, aj jadro má svoje nega-
tíva. Samotná prevádzka elektrární býva
síce už relatívne čistá a bezpečná, problé-
mom je však ťažba uránu a neskôr sklado-
vanie použitého paliva.

Slovenská republika sa zapája a bude
zapájať  do všetkých dialógov o jadrovej
energetike a jej budúcnosti a to na národ-
ných aj medzinárodných platformách. Dis -
kusie, ktoré sú konštruktívne, opierajú sa
o expertízu a odborné a pragmatické ar-
gumenty bez politizácie  témy budú vždy
prinášať svoje „zdravé ovocie“.

Záverom mi dovoľte vyjadriť presvedče-
nie, že tohtoročné stretnutie jadrového
fóra bude jednou z ďalších príležitostí pre
otvorenú diskusiu o všetkých aktuálnych
otázkach jadrovej energetiky v kontexte
energetickej bezpečnosti a novej európ-
skej klimatickej a energetickej politiky.
A v budúcnosti sa tradícia rokovaní Európ-
skeho jadrového fóra bude tešiť nie len
svojmu desiatemu jubileu.

Z projevu Bohuslava Sobotky 
Úvodem mi dovolte poděkovat Slovenské
republice a Evropské komisi za organizaci
nejen letošního ročníku, ale za celé úsilí
o existenci Evropského jaderného fóra.
Transparentní a odborná evropská dis -
kuse o jaderné energetice je významnou
součástí debaty o dekarbonizaci evropské
ekonomiky a o zajištění energetické bez-
pečnosti. A to nejen pro země, které vy-
užívají jádro, ale podle mého názoru pro
celou Evropskou unii.

Bez dalšího rozvoje jaderné energetiky
se České republice a zřejmě i některým
dalším státům nepodaří naplnit své zá-
vazky v oblasti snižováním emisí CO2,
pokud chtějí i nadále rozvíjet svoji stáva-
jící průmyslovou základnu.

Devátý ENEF se bude věnovat nanej-
výše aktuálním otázkám: investicím do
energetického sektoru, managementu vy-
hořelého paliva a roli, jakou může hrát ja-
derná energetika v novém klimaticko-
energetickém rámci do roku 2030.

Na červnové Evropské radě očekávám
dvě zásadní energetická témata: klima-
ticko-energetický rámec 2030 a otázky do-
vozní závislosti spojené s energetickou
bezpečností.

Pokud jde o klimaticko-energetickou
politiku, Evropská unie je velice ambici-
ózní, a to bez ohledu na některé negativní
zkušenosti, které nám aktuálně platný kli-
maticko-energetický rámec po roce 2008
přinesl.

Situace se nadto od roku 2008 vý-
znamně změnila – Evropská unie se jen
pomalu vzpamatovává z hluboké ekono-
mické krize a trpí komparativní nevýho-
dou, co se cen energie pro koncové uživa-
tele týče. Navíc míra zapojení se ostatních
významných světových producentů skle-
níkových plynů do úsilí o ochranu klimatu
je nižší, než jsme v Evropě původně 
doufali.

Stále platí, že evropská debata a míra
ambicióznosti možných klimaticko-ener-
getických cílů nesmí být izolována bez zo-
hlednění míry globálního úsilí. V opač-
ném případě mohou být dopady na kon-
kurenceschopnost Evropy, ale také České
republiky a Slovenska nenapravitelné.

Ať již v evropské debatě o klimaticko-
energetických cílech zvítězí vize jednoho
či vícenásobného závazku, Česká repub-
lika považuje jadernou energetiku za
vhodný prostředek pro naplnění cílů v ob-
lastí snižování emisí CO2.

Druhým tématem červnové Evropské
rady, a současně tématem, které bych rád
v kontextu jaderné energetiky akcentoval,
je právě energetická bezpečnost. Po-
dobně jako v plnění našich klimaticko-
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energetických cílů, jaderná energetika
hraje velmi významnou roli v zajištění
bezpečnosti a plynulosti dodávek energie.

Cílem každého státu a odpovědné poli-
tické reprezentace je nejen okamžité za-
jištění dostatku energie pro všechny ob-
čany a pro průmyslovou základnu země
posilující ekonomický růst, ale také střed-
nědobý a dlouhodobý plán na zajištění
zásobování energií.

Česká republika má silně proexportně
orientovanou ekonomiku s vysokým po-
dílem průmyslu, včetně energeticky ná-
ročného, a to i oproti zemím Evropské
unie. Dále má Česká republika limitované
podmínky pro rozvoj obnovitelných
zdrojů elektrické energie.

V tomto kontextu vítám tezi Evropské
komise, že jaderná energetika předsta-
vuje spolehlivý, nízkoemisní zdroj základ-
ního zatížení, který hraje významnou roli
v zajištění právě energetické bezpečnosti.
Vlastnictví výrobního a technologického
know-how v této oblasti považuji za
jednu z konkurenčních výhod Evropské
unie oproti jiným regionům, které o něj
teprve pracně usilují.

Jaderná energetika je nejenom zdro-
jem stabilních a bezpečných dodávek
elektrické energie, ale přispívá ke zvýšení
naší energetické bezpečnosti také mož-
ností skladování dlouhodobých zásob pri-
márního paliva, jehož podíl na celkových
výrobních nákladech je ve srovnání s ji-
nými konvenčními zdroji relativně nízký.

Jadernou energetiku tedy považuji
v kontextu boje proti klimatickým změ-
nám i snahy o posílení energetické bez-
pečnosti za zcela legitimní součást ener-
getického mixu a je na každém členském
státě, zda se přikloní k jejímu využití či ni-
koli.

Ponechání rozhodnutí o energetickém
mixu každého členského státu v souladu
s Lisabonskou smlouvou je nezbytné.
Státy musejí mít i nadále možnost rozho-
dovat o energetických investicích na zá-
kladě nákladově-efektivního využití svých
specifických a objektivně daných národ-
ních podmínek. 

Pokud jde o situaci v České republice,
rozhodnutí české vlády neudělit v tomto
okamžiku jakoukoliv státní garanci na do-
stavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Te-
melín, které vedlo společnost ČEZ k za-
stavení tendru, je nutno chápat nikoli jako
nedůvěru v budoucnost jaderné energe-
tiky v České republice.

Právě naopak, vláda České republiky
jasně deklarovala, že hodlá i nadále roz-
víjet jadernou energetiku v České repub-
lice. Pro své kvalifikované rozhodnutí ale
vláda potřebuje dodatečné informace.
Především, jakým způsobem přistupovat
k dalšímu rozvoji energetiky s ohledem
na optimalizaci celkových nákladů i ji-
ných strategicko-bezpečnostních zájmů
země.

Uvědomuji si, že rozhodnutí o dalším
směřování české energetiky včetně těch
o výstavbě jaderného zdroje, který bude
v provozu až 60 let, nelze činit pod do-
jmem momentálních tržních cen. Pravidla
trhu se mění velmi dynamicky a nelze
jimi zcela podmiňovat strategickou

otázku zajištění spolehlivých dodávek
elektřiny pro občany a průmysl naší
země. Zároveň ale rozvoj jaderné energe-
tiky není možný za každou cenu a na úkor
spotřebitelů.

Chtěl bych při této příležitosti také zdů-
raznit, že významnou roli hraje také inten-
zivní účast českých expertů na světovém
projektu vývoje perspektivních jaderných
reaktorů tzv. čtvrté generace. A to ve vý-
zkumu systému s tekutým palivem, v ura-
novém palivovém cyklu. Tohoto projektu
se účastní další přední jaderné mocnosti,
jako jsou Spojené státy, Rusko, Japonsko
a Čína. Měl by výrazně přispět ke zvýšení
bezpečnosti, jaderné energetiky, minima-
lizaci množství a nebezpečnosti jader-
ného odpadu a také ke zvýšení efektiv-
nosti a dlouhodobé dostupnosti jader-
ného paliva.

Závěrem mi dovolte říci, že jaderná
energetika má pevné místo v energetic-
kém mixu České republiky. Naše země
bude jak na odborné, tak politické úrovni
doma i v Evropě hledat řešení a způsoby,
jak nahradit dosluhující uhelné zdroje zá-
kladního zatížení nízkoemisními zdroji na
základě principů minimalizace dopadů na
životní prostředí, na základě principů ná-
kladové efektivity a technologické neutra-
lity.

Z vystoupení Günthera Oettingera
V úvodu svého vystoupení G. Oettinger
poděkoval SR a ČR za organizaci Evrop-
ského jaderného fóra a uvedl, že ENEF se
na všech svých zasedáních zabývalo ak-
tuálními tématy evropského energetické
politiky ve vztahu k jaderné energetice.

Řekl dále, že je třeba více udělat jak na
národní, tak evropské úrovni s cílem vy-
pořádat se s novými výzvami v oblasti
energetické bezpečnosti.  I když v této ob-
lasti bylo dosaženo velkého pokroku, Ev-
ropa nadále zůstává zranitelná vůči ener-
getickým šokům. 

V této souvislosti upozornil, že v rámci
jednání o energetickém a klimatickém ba-
líčku do roku 2030 je třeba mít na zřeteli
konkurenceschopnost a udržitelnosti ev-
ropského průmyslu z pohledu cenově do-
stupné energie a také snížení závislosti na
dovozu energie v dlouhodobém hori-
zontu. 

Zdůraznil, že v Evropě je dnes cena
zemního plynu 3x až 4x vyšší než v USA
a cena elektrické energie dvojnásobná.
Evropské unie se podílí 20 procenty na
světové průmyslové výrobě a energe-
tika hraje důležitou roli v tom, aby ob-
stála v konkurenci. Přitom dnes jsme
v situaci, že plyn a elektřina jdou proti
průmyslu. 

Skutečností je, že spotřeba elektřiny ve
světě dále poroste. V současnosti z při-
bližně 7 miliard obyvatel planety nemá
více než miliarda lidí přístup k elektrické
energii. Podle prognóz by se měl počet
lidí na Zemi zvýšit do roku 2050 na 9,6
miliardy, což si vyžádá další nárůst spo-
třeby elektřiny. Je proto třeba integrovat
všechny zdroje a technologie, aby bylo
možné zabezpečit dostatek elektřiny pro
všechny.

V zemích EU se v současnosti vyrábí 
27 % elektřiny z jádra, v roce 2050 by to
mělo být 25 % přesto, že dojde k odsta-
vení řady elektráren. Výzkum a vývoj se
dnes zaměřuje na novou generaci jader-
ných elektráren.  Komisař Oettinger upo-
zornil na to, že bez přímé nebo nepřímé
státní podpory nikdo nebude do jádra in-
vestovat, přitom v budoucnu bude třeba
využívat všechny zdroje.

Je nutné, aby v reakci na výzvy energe-
tické bezpečnosti došlo k větší koordinaci
národních energetických politik. Členské
státy by měly více informovat sebe nav-
zájem a Komisi při definování své dlou-
hodobé strategie energetické politiky
a při přípravě mezivládních dohod s tře-
tími zeměmi. Je třeba vyvinout další úsilí
k zajištění lepší součinnosti mezi cíli ener-
getické a zahraniční politiky a hovořit
s našimi partnery s jedním hlasem. „Aby
obstála, potřebuje Evropská unie společ-
nou zahraniční politiku v oblasti energe-
tiky, když se nedohodneme, tak prohra-
jeme všichni,“ zdůraznil v závěru svého
vystoupení Günther Oettinger.

•

Setkání ENEF vysílají jasný politický
signál, že zájmem EK, ale i členských
zemí EU včetně ČR a SR, je s velkou zod-
povědností přistupovat k problémům ja-
derné energetiky a jejímu místu v rámci
energetické politiky EU, jaderné bezpeč-
nosti a transparentnosti při jejím využí-
vání. Správná strategická rozhodnutí je
možné udělat na základě rozsáhlých
a otevřených diskusí o všech aspektech
jaderné energie se zainteresovanými
hráči a s veřejností. 

To potvrdily i výsledky skupiny pro
Transparentnost. „Je to ‚běh na dlouhou
trať‘ a úspěšnost závisí zejména na vybu-
dování důvěry a principu dobrovolnosti
ze strany občanské společnosti. Se záj -
mem jsme si proto vyslechli příklad
úspěšného zapojení veřejnosti ve Švéd-
sku a Finsku, kde práce s veřejností vy-
ústila do jejich aktivního zájmu o umís-
tění jaderných zařízení na svém území.
Tento příklad zároveň svědčí o tom, že so-
fistikovaným přístupem k řešení tohoto
problému je možné na základě principu
dobrovolnosti dosáhnout transparent-
nost a akceptování veřejností,“ řekl státní
tajemník MH SR Dušan Petrík.  

Téma letošního zasedání ENEF bylo –
Energetická bezpečnost a rámec 2030 –
podíl jaderné energetiky na bezpečné,
konkurenceschopné a udržitelné energe-
tické budoucnosti. „V této souvislosti
bych chtěl zdůraznit, že je třeba nejprve
udělat důslednou analýzu individuálních
následků této politiky na národní úrovni.
Nelze však zapomínat i na definování
kompenzačních mechanismů a na opa-
tření, jimiž se zabrání úniku průmyslu za
hranice EU. Cíle je třeba dosahovat tech-
nologicky neutrálním a nákladově efektiv-
ním způsobem a to s mimořádným důra-
zem na zachování konkurenceschopnosti
evropského průmyslu,“ upozornil na
závěr jednání státní tajemník MH SR D.
Petrík. �
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Diskutována byla Společná strategie
územního rozvoje států V4+2, jejímž
koordinátorem byla Česká repub-

lika, hlavním zpracovatelem pak Ústav
územního rozvoje v Brně (www.uur.cz).
Jednání se účastnil náměstek ministryně
pro místní rozvoj Petr Smrček, který má
problematiku v gesci.

„Iniciátorem spolupráce na společném
dokumentu, která trvá již od roku 2008,
byla Česká republika, konkrétně Minister-
stvo pro místní rozvoj. Považuji to za vý-
znamný přínos jak pro přípravu národních
dokumentů územního rozvoje, tak i pro ko-
hezní politiku.“ řekl P. Smrček. 

V rámci jednání byly slavnostně pode-
psány závěry, v nichž se mj. uvádí, že mi-
nistři oceňují výsledky, kterých bylo dosa-
ženo v průběhu spolupráce zemí V4+2
a úsilí vynaložené při formulování Spo-
lečné strategie územního rozvoje zemí
V4+2. Ministři pokládají za účelné využívat
výsledky, kterých bylo dosaženo i v rámci
nového programovacího období 2014-
2020 a považují za účelné posílit a prohlou-
bit spolupráci, týkající se příhraničních ob-
lastí se zvláštním přihlédnutím tam, kde
společnou hranici sdílejí tři země.

Společná strategie územního rozvoje
států V4+2 je zaměřena na koordinaci ře-
šení problémů společného územního roz-
voje, na podporu územní soudržnosti v Ev-
ropě a na implementaci Územní agendy
EU 2020. Jejím hlavním přínosem je řešení
a odstranění některých nenávazností
v rámci rozvojových os a dopravních sítí.
Nově byly řešeny rozvojové záměry tech-
nické infrastruktury a identifikovány bari-
éry územního rozvoje mezi jednotlivými
státy, ale i uvnitř jejich území. Ty předsta-
vují nejvýraznější překážky pro uvažované

rozvojové záměry dopravní a technické in-
frastruktury, které se týkají států V4+2.

Cílem společné strategie je zejména při-
spět ke koordinaci a aktualizaci národních
dokumentů územního rozvoje a rozvoje
dopravních sítí a sítí technické infrastruk-
tury. Dále pak podporovat územní sou-
držnost v Evropě a napomáhat koordinaci
různých odvětvových politik, které mají
vliv na územní rozvoj. V neposlední řadě
pak poskytovat státům V4+2 argumenty
a podporu při diskusích na úrovni EU
o otázkách politiky územního rozvoje, po-
litiky soudržnosti a dopravní a energetické
politiky.

Společná strategie 
má ve výsledné podobě tento obsah:
1. Úvod;

2.1 Rozvojové póly a osy a jejich nenávaz-
nosti;
2.2 Dopravní sítě a jejich nenávaznosti (že-
leznice, silnice, vodní doprava);
2.3. Technická infrastruktura (sítě a insta-
lace elektrické energie, přepravní síť plynu,
přepravní síť ropy);
2.4 Socio-ekonomická prostorová analýza
(společné demografické a sociální rysy,
společné ekonomické rysy, územní struk-
tura zemí V4+2);
2.5 Environmentální podmínky (fyzicko-
geografická charakteristika, geologická
charakteristika, vody, klimatické poměry,
flóra a fauna, využití území, ochrana pří-
rody a krajiny);
2.6 Bariéry územního rozvoje a možnosti
jejich eliminace;
3. Společné perspektivy a priority územ-
ního rozvoje zemí V4+2. �

Společná strategie územního rozvoje států V4+2
Neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí 
– České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska se konalo v Budapešti. 



Pane hejtmane, podle průzkumu agentury
SANEP patříte mezi pět nejlépe hodnoce-
ných hejtmanů. Jste spokojen s tímto vý-
sledkem?

Ano, vážím si toho, když lidé dokáží oce-
nit práci kohokoliv, tedy i práci hejtmana,
ale musím současně přiznat, že průzkumy
tohoto typu beru vždy s určitou rezervou. 

Můžete nám přiblížit, co vše práce hejt-
mana Zlínského kraje obnáší?

Pokud se to hodně zjednoduší, práci
hejtmana lze přirovnat k práci předsedy
vlády, ovšem samozřejmě v regionální
úrovni. Místo ministrů zodpovídají za
dílčí resorty jako je zdravotnictví, školství,
strategický rozvoj, doprava, životní pro-
středí, kultura atd. krajští radní, ale hejt-
man jejich práci koordinuje a zastupuje
kraj navenek. To znamená, že vede jed-
nání se zahraničními i domácími part-
nery, prosazuje zájmy kraje, účastní se
slavnostních společenských či význam-
ných odborných akcí a svou přítomností
dává najevo, že jim kraj přikládá význam.
Hejtman je předsedou krajské tripartity
a stejně tak i předsedou krajské povod-
ňové komise, bezpečnostní rady kraje
a krajského krizového štábu, kterému velí
v případě mimořádných událostí. Rovněž
tak zodpovídá za oblast informování ob-
čanů o činnosti krajských orgánů. Samo-
zřejmě řídí jednání krajské rady i zastupi-
telstva. Pak je zde široká oblast komuni-
kace s partnery z oblasti hospodářských
a agrárních komor, neziskových společ-
ností, se starosty, ale také s občany. Kaž-
dého člověka, který si u mě objedná
schůzku, do týdne, dvou, výjimečně do tří
týdnů – podle časových možností – při-
jmu. Vyslechnu si, proč přichází, a snažím
se pomoci, nebo nasměrovat, kam by se
měl obrátit. Lidi trápí nejrůznější prob-
lémy a ne se vším může krajský hejtman
něco udělat, ale tento bezprostřední kon-
takt s lidmi je oboustranně důležitý a po-
važuji ho za nedílnou součást své každo-
denní práce.

Co považujete za největší úspěch ve své
práci v čele kraje a naopak, co se nedaří?

Na otázky týkající se úspěchu či neúspě-
chu ve své práci vždy odpovídám, že za
úspěch považuji každý den, kdy se poda-
řilo něco dílčího vyřešit. Protože velké věci,
které mají podobu například realizovaných
významných investic, se vždy sestávají
z mnoha malých „neviditelných“ kroků,
které je nutné prošlápnout, než se pře-
střihne pomyslná cílová páska. A na této
cestě je možné se buď „zabýčit“ a třeba
s ní i sejít kvůli nesouladům s názorovými
oponenty, anebo trpělivě „hledat společný
tón“. Neprosazovat svůj hlas za každou
cenu, ale snažit se rozvážně sladit celek, to
je asi ta hlavní zkušenost, kterou vnímám

jako cennou a je na těch druhých, jestli to
vidí jako úspěch nebo jako neúspěch.  

Kraj prošel za uplynulá dvě desetiletí
řadou změn. Které jsou ty hlavní, co je pro
něj charakteristické dnes?

Možná spíše než tvrdit, že kraj prošel
řadou změn, je přesnější to, že se kraj po-
stupně mění. Velmi zásadní událostí pro
oblast východní Morava byl rozpad česko-
slovenské federace v roce 1993, což se ra-
dikálně projevilo v přerušení důležitých so-
ciálně ekonomických vztahů. Stali jsme se
najednou pohraničním regionem, což byla
značně nevýhodná výchozí pozice, která
však zároveň nutila a motivovala politické
reprezentace napříč politickým spektrem
vyvíjet zvýšené úsilí, aby tento region zcela
nestagnoval. Proto lze říci, že samotnou
nejvýraznější změnou byl vznik kraje, kdy
kraj začal postupně přebírat kompetence
k podpoře všestranného rozvoje svého
území včetně zřizovatelských funkcí orga-
nizací v oblasti školství, sociální péče, zdra-
votnictví a kultury.

Samozřejmě jsou i změny „viditelné“:
především se výrazně zlepšila dopravní
dostupnost kraje, zejména přivedením dál-
nice D1. Také došlo ke změnám v ekono-
mické struktuře kraje, kdy prakticky téměř
vymizely některé obory, například obuv-
nický průmysl, a naopak vzrostl význam
gumárenského a plastikářského průmyslu.
Poklesl podíl zemědělství na zaměstna-
nosti obyvatel kraje a zároveň zůstal za-
chován poměrně vysoký podíl zaměstna-
nosti v průmyslu, nutno říci, že máme
jeden z nejvyšších podílů mezi kraji České
republiky. Dále byla založena a prudce se

rozvíjí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
s čímž je spojený růst podílu obyvatel s vy-
sokoškolským vzděláním, který dosahuje
3. - 4. příčku mezi kraji ČR (po Praze a Ji-
homoravském kraji). Ve spolupráci s uni-
verzitou a dalšími partnery kraj zahájil ak-
tivity na podporu rozvoje podnikání a ino-
vací včetně založení společnosti Technolo-
gické inovační centrum. Nastartovali jsme
revitalizaci nevyužívaných, zejména prů-
myslových areálů pro jejich nové uplat-
nění, za příklad lze uvést postupnou pro-
měnu areálu někdejšího podniku Svit
v nové městské centrum. Podařilo se nám
zatraktivnit kraj pro návštěvníky díky inves-
ticím do infrastruktury a služeb cestovního
ruchu a podpoře jeho marketingu.

Jakým směrem by se podle Vás měl jeho
další vývoj ubírat?

Když to zobecním, řeknu: tak, aby tady
bylo dobře obyvatelům i návštěvníkům,
aby lidé měli práci, aby měli kde trávit
volný čas, aby měli co ukázat svým dětem
nebo vnukům a byli hrdi na to, co tady
mohli sami vytvořit i na to, co nám zacho-
vali naši předkové. Konkrétní odpověď na
otázku dalšího vývoje kraje si ale každý
může najít – podle své sféry zájmu a podle
toho, na co každý osobně klade důraz –
v příslušných dokumentech, které jsou vý-
sledkem kontinuální práce dosavadních
krajských politických reprezentací a které
jsou pro všechny občany veřejně pří-
stupné – například ve Strategii rozvoje
Zlínského kraje pro roky 2009 až 2020,
resp. v krátkodobých dokumentech, kde je
tato strategie rozpracována, jako je např.
Generel dopravy Zlínského kraje, Strategie
zaměstnanosti a v jiných informačních
zdrojích, které jsou zveřejněny na webu
Zlínského kraje.

Jedním z klíčových faktorů dalšího rozvoje
kraje je průmysl. Které jsou nejpalčivější
problémy průmyslu, s nimiž se v kraji po-
týkáte a jak je chcete řešit?

Zlínský kraj je historicky významně prů-
myslově zaměřen a firmy potřebují pro
svoji výrobu dostatek kvalifikovaných
a zručných pracovníků. Při diskusích
s představiteli průmyslových podniků je
toto jeden z nejpalčivějších problémů
a Zlínský kraj se pokouší napomáhat řešit
tento problém např. poskytováním stipen-
dií na podporu výuky řemesel či projekty
zkvalitňování středoškolského vzdělávání
(zejména v technických oborech) a jeho
přiblížení potřebám firemní praxe.

Důležité je také udržení globální konku-
renceschopnosti průmyslových firem v re-
gionu a nárůst odbytu na stávajících i no-
vých trzích. V této oblasti Zlínský kraj ze-
jména podporuje inovace firem a jejich
spolupráci s výzkumně-vývojovými kapa-
citami, zejména inovačními vouchery

Důležité pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu
v regionu je snižování energetické náročnosti výroby,
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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a podpůrnými službami Technologického
inovačního centra, které kraj založil spo-
lečně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Také se snažíme napomáhat rozšiřování
exportních možností firem. Zde se aktu-
álně orientujeme zejména na východní
trhy jako je zejména Rusko a Čína, kde pů-
sobí námi podporované Kontaktní cen-
trum pro východní trhy, a ve spolupráci
s partnerskými regiony organizujeme pod-
nikatelské mise. Zároveň také mapujeme
a nabízíme služby podpory exportu do dal-
ších perspektivních zemí.

Důležité pro zachování konkurence-
schopnosti průmyslu v regionu je také sni-
žování energetické náročnosti výroby.
V této oblasti kraj založil Energetickou
agenturu Zlínského kraje, která může nejen
podnikatelům napomoci s realizací energe-
ticky úsporných opatření.

Co nabízíte potenciálním investorům?
V první řadě máme připravené rozvo-

jové plochy pro jejich investice. Jde ze-
jména o společný projekt České republiky
a Zlínského kraje - Strategickou průmyslo-
vou zónu Holešov, která o rozloze 360 ha
nabízí možnost umístění jakkoliv velké in-
vestice, splňující definované podmínky.
Menší průmyslové zóny připravují také ně-
která města a obce v regionu. Potenciální
investoři mohou však kromě investic na
„zelené louce“ využít také některý z tzv.
brownfields, které má Zlínský kraj zmapo-
vány v přehledné databázi a poskytuje
konzultační a další podpůrné služby smě-
řující k jejich revitalizaci.

Kromě rozvojových ploch pro investice
může Zlínský kraj také nabídnout kvalifi-
kovanou pracovní sílu, vhodnou síť tech-
nicky orientovaných středních škol a po-
tenciál spolupracujících vysokých škol
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně či geo-
graficky blízké univerzity v Brně, Olo-
mouci, Ostravě i na Slovensku). Pokraču-
jící výstavbou dálnic a rychlostních komu-
nikací v posledních letech se zlepšila také
dopravní dostupnost regionu a Zlínský
kraj je také schopen potenciálním inves-
torům garantovat dopravní obslužnost
pro jejich zaměstnance. Kromě toho na-
bízí příznivé prostředí pro život, vyznaču-
jící se zachovanou a čistou přírodou, níz-
kou kriminalitou, rozmanitostí atraktivit
z hlediska volnočasového vyžití i dostup-
ností potřebných služeb.

V kraji dnes působí řada zahraničních in-
vestorů. V jakých oblastech především?

Ačkoliv v celorepublikovém srovnání
objemu přílivu zahraničních investic patří
Zlínskému kraji spíše nižší příčky, působí
zde investoři, kteří napomáhají zvyšovat
zaměstnanost a rozvíjet tento region. Nej-
významnější zahraniční investor v regi-
onu je německý výrobce pneumatik Con-
tinental, následuje americká společnost
ON SEMICONDUCTOR vyvíjející a vyrábě-
jící polovodičové součástky. Další vý-
znamní zahraniční investoři se ve Zlín-
ském kraji zabývají např. vývojem a výro-
bou letadel, kovoobráběcích strojů, elek-
tromotorů, generátorů pro vodní elek -
trárny, elektrických vodičů a zařízení, plas-
tových a gumových dílů pro automobi-

lový průmysl, rozbušek, obalů pro potra-
vinářský průmysl atd.

Nelze však spoléhat jen na ně, jak na tom
jsou investoři domácí?

Ve Zlínském kraji nepůsobí mnoho do-
mácích velkých firem. Mezi domácí rozví-
jející se investory s více než 1000 zaměst-
nanci lze zařadit např. Slovácké strojírny,
výrobce zbraní Českou zbrojovku a společ-
nosti Fatra zabývající se výrobou plasto-
vých produktů a Deza, která se zaměřuje
na chemický průmysl. Dále zde můžeme
nalézt celou řadu menších, avšak velmi
úspěšných firem, které tady mají kořeny
a které neustále investují do svého rozvoje
a výrazných inovací. Troufám si tvrdit, že
Zlínský kraj patří zejména díky těmto aktiv-
ním firmám mezi nejúspěšnější regiony ČR
z hlediska rozvoje v podnikatelském sek-
toru. To dokládá např. čerpání dotací
z Operačního programu Podnikání a ino-
vace, v němž jsou firmy ze Zlínského kraje
v rámci ČR nadprůměrně úspěšné. Také
v celostátní soutěži Firma roku se pravi-
delně na nejvyšších příčkách umisťují
firmy ze Zlínského kraje (např. výrobce
kompozitů 5M, výrobce kontejnerů
KOVAR, výrobce inteligentní elektroinsta-
lace ELKO EP či výrobce speciálních zá-
chranářských rukavic Holík International).
Kromě těchto firem zmíním ještě několik
dalších, výrazně inovativně zaměřených
a úspěšných regionálních firem, jako např.
výrobce letadel EVEKTOR, výrobce obyt-
ných kontejnerů KOMA MODULAR, vývo-
jáře a výrobce unikátních plastových vý-
robků SPUR, firmu SOLARTEC, která se
dlouhodobě specializuje na výrobu a kon-
strukce fotovoltaických systémů, KO-
VÁRNU VIVA produkující unikátní sou-
částky pro automobilový průmysl či aktu-
álního vítěze v rámci soutěže Inovační
firma Zlínského kraje, společnost AVEX
STEEL PRODUCTS, která vyvíjí a vyrábí
speciální skladovací palety a systémy.

Myslíte si, že stát vytváří odpovídající pod-
mínky, aby naše země byla pro investory
zajímavá?

V současnosti se stát snaží nabídnout
investiční pobídky a vytvářet příznivé
podmínky, které napomohou přilákat za-
hraniční investory do České republiky.
Díky těmto aktivitám, ale i díky odezníva-
jícímu globálnímu ekonomickému
útlumu jsou v posledních měsících ozna-
movány nové významné investiční pro-
jekty v ČR (např. Hyundai Mobis v Os-
travě-Mošnově či NEXEN TIRE v Žatci).
Přesto je třeba, aby stát provedl úpravy
v některých problematických bodech,
které společně s ekonomickou krizí
v předchozích letech zkomplikovaly pří-
chod investorů do naší země. Ve Zlín-
ském kraji toto citelně vnímáme v souvi-
slosti s přípravou strategické průmyslové
zóny Holešov. Jedná se zejména o kom-
plikované procesy schvalování investič-
ních záměrů včetně průběhu a blokování
stavebních řízení, vysoké poplatky za vy-
nětí půdy v průmyslových zónách ze ze-
mědělského půdního fondu, zpomalení
budování potřebné dopravní infrastruk-
tury (pro zónu v Holešově jde o rychlostní
komunikaci R49, která má přímo napojit
zónu na dálniční síť). Věřím však, že se
současné vládě tyto záležitosti podaří
v dohledné době řešit a přivítáme v ČR (a
také v holešovské zóně) další významné
zahraniční investory.

Významné pro stabilitu průmyslu je malé
a střední podnikání. Často je možné slyšet
názor, že podnikatelské prostředí u nás
není na odpovídající úrovni. Jak vy osobně
vnímáte tuto problematiku, co je potřeba
změnit, zlepšit?

Pro rozvoj malého a středního podnikání
je třeba snižovat byrokratickou zátěž těchto
firem, plynoucí z komplikované legislativy.
Zde jsou stále velké mezery, týkající se da-
ňových zákonů, pracovněprávních před-
pisů, komunikace firem s úřady atd. Již za-
ložení firmy je u nás oproti jiným zemím
komplikovanější a mít administrativní ka-
pacity na plnění všech legislativních povin-
ností je pro malé firmy finančně velmi ná-
ročné a snižuje to jejich konkurenceschop-
nost.
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Věková struktura obyvatelstva v kraji je
z ekonomického hlediska příznivá, zají-
malo by nás, jaká opatření přijímáte, aby
tomu tak bylo i v budoucnu?

Tady vám musím oponovat, protože
podle údajů ČSÚ není věková struktura
obyvatel Zlínského kraje ve srovnání s ji-
nými kraji příznivá. V posledních letech
došlo k nárůstu podílu populace nad 65 let
a tento podíl je jeden z nejvyšších v rámci
ČR. Navíc porodnost ve Zlínském kraji
patří také mezi nejnižší v rámci krajů. Na
zhoršování věkové struktury obyvatelstva
má vliv i záporné saldo migrace, to zna-
mená, že počet vystěhovalých obyvatel
převyšuje počet přistěhovalých. Aby došlo
ke zvrácení tohoto negativního trendu, je
třeba nabídnout více zajímavých a dobře
ohodnocených pracovních příležitostí
a dobrou dostupnost služeb občanské vy-
bavenosti. Vzhledem k tomu, že dostatek
pracovních příležitostí je klíčovým předpo-
kladem pro příznivý demografický i ekono-
mický rozvoj regionu, je třeba napomáhat
firmám, aby se jim ve Zlínském kraji dařilo
úspěšně investovat, zvyšovat odbyt a roz-
šiřovat své aktivity.

Další otázka směřuje na životní prostředí.
Jste spojen s jeho stavem v kraji, co kraj
pod vaším vedením udělal nebo chystá
pro jeho zlepšení.

V oblasti péče o životní prostředí kraj
především zadal zpracování závazných
právních dokumentů jako je Plán odpado-
vého hospodářství kraje, Plán rozvoje vo-
dovodů a kanalizací Zlínského kraje, Plány
zlepšení kvality ovzduší kraje, Energetická
a Surovinová koncepce kraje či Koncepce
ochrany přírody a krajiny. Udržitelnému
rozvoji, důrazu na šetrné chování a hospo-
dárné využívání přírodních zdrojů výrazně
přispěla také Koncepce environmentální
výchovy, vzdělávání a osvěty Zlínského

kraje. Krajina a přírodní krásy Zlínského
kraje jsou jedinečným turistickým, rekreač-
ním a tedy i ekonomickým potenciálem
a ochranu si jistě zaslouží. Na území kraje
jsou dvě chráněné krajinné oblasti, Be-
skydy a Bílé Karpaty, 6 přírodních parků
a celkem 186 chráněných území, přírod-
ních rezervací a přírodních památek. Sna-
žíme se maximálně využít prostředků EU
v rámci operačního programu životního
prostředí. Krajská pracovní skupina pro
Operační program životní prostředí dů-
sledně posuzovala došlé projekty a s regi-
onální vahou vlivu 30 % doporučovala
především projekty, které odpovídaly roz-
vojovým dokumentům kraje.  Celkem byly
v kraji ve všech osách operačního pro-
gramu realizovány projekty za více jak 12
miliard korun. V některých oblastech kraj
sám v rámci vytvořeného Programového
fondu vyčlenil finanční prostředky k pod-
poře žádoucích aktivit. Jednalo se přede-
vším o úsek vodohospodářské infrastruk-
tury, kdy podprogram financovaný z roz-
počtu kraje umožnil řešit tuto naléhavou
problematiku zejména malým obcím, které
by jinak na podporu nedosáhly. Příkladů je
mnoho, jeden z velmi výrazných, který pře-
sahuje prostou výstavbu vodohospodář-
ské infrastruktury, ale komplexně řeší roz-
voj území, bylo odkanalizování obcí nad
Luhačovickou přehradou (Horní Lhota,
Dolní Lhota, Sehradice, Slopné), které tvo-
řily velký zdroj znečištění přehrady, násle-
dovalo vyčištění vodní nádrže (odbagro-
vání sedimentů) zajišťované Povodím Mo-
ravy. Poslední etapa, která se připravuje je
soubor ekologických a protierozních opa-
tření v povodí nad přehradou. Výsledkem
je již nyní výrazné zlepšení kvality vody
v rekreačně velmi exponované lokalitě lá-
zeňského komplexu největších morav-
ských lázní. Souhrnně se dá říci, že do zlep-
šení vodohospodářské infrastruktury in-

vestoval Zlínský kraj ze svých rozpočtů za
období 2004 – 2014 v součtu 273 151
667 Kč. V oblasti ochrany ovzduší nejsou
na území kraje žádné zásadní zdroje zne-
čištění s výjimkou některých chemických
komplexů. U těchto podniků se kraj snaží,
prostřednictvím limitů určovaných tzv. in-
tegrovaným povolením jejich provozu,
maximálních investic do snižování emisí ať
již do ovzduší, tak do vodních toků. Dá se
říci, že se to daří a největší znečišťovatelé
již realizovali řadu zásadních, ale také fi-
nančně nákladných opatření, které snížily
emise a dostaly je výrazně pod normami
stanovené limity. V oblasti odpadového
hospodářství Kraj cíleně spolupracuje s fir-
mami zajišťujícími kolektivní sběr vybra-
ných druhů odpadů a obalů, jako jsou
EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN. Cíleně
organizované kampaně, soutěže pro školy
i občany přináší výsledky. Množství sepa-
rovaných využitelných odpadů se v kraji tr-
vale zvyšuje, ve sběru vyřazených elektro-
spotřebičů jsme na úplné republikové
špičce. 

Se životním prostředím úzce souvisí ener-
getika. Bez ní se neobejdeme, nicméně je
možné snižovat její negativní vliv na ži-
votní prostředí, což se ve Zlínském kraji
daří. V jakých oblastech především?

Podporovat je třeba především úspory
energie ve všech formách, snižování ener-
getické náročnosti elektrických zařízení,
snižování spotřeby energií na výrobu tepla
a ohřev teplé vody, snižovat energetické
ztráty objektů, zde samozřejmě s instalací
všech technických zařízení, které umožňují
nejen úsporu nákladů na vytápění, ale také
zajistí faktor zdraví a pohody při odvětrá-
vání prostor. Podporovat je třeba rovněž
obnovitelné zdroje výroby energie, samo-
zřejmě s maximální energetickou účin-
ností, ekologickým a ekonomickým efek-
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tem. Samozřejmostí musí být kogenerace,
tedy společná výroba tepla a elektřiny, sa-
mozřejmostí musí být také odbyt obou ko-
modit. Bez těchto podmínek by nové
zdroje neměly být vůbec projektovány ani
posuzovány. Z obnovitelných zdrojů se
ukazuje poměrně zajímavý potenciál ener-
gie z malých vodních elektráren. Nejnověji
byla zprovozněna elektrárna na jezu Bělov,
dobré podmínky se ukazují i na toku rož-
novské, vsetínské i „spojené“ Bečvy. Velmi
dobrou energetickou účinnost má výroba
energie a tepla v bioplynových stanicích.
Surovinou by zde však neměla být pře-
vážně kukuřice. V době kdy více než třetina
světové populace hladoví se jeví jako velký
přepych vyrábět cenné potraviny pro jiný
účel než výživu lidstva, ale to je otázka glo-
bální. Věřím, že skončil dotačně zdeformo-
vaný boom výstavby fotovoltaických elek -
tráren na zemědělské půdě, i když své
místo jako doplňkový zdroj jistě budou mít
na velkých komplexech budov, výrobních
a obchodních halách, skladových terminá-
lech, kde mohou i tvořit energetický zá-
ložní systém. Podmínky pro využití větrné
energie jsou na území kraje velmi ome-
zené, v podstatě provozně nevhodné.  

Probíhá aktualizace energetické koncepce
v kraji, na co se především zaměří?

Chceme pokračovat v tom, co se nám
daří dosud, tedy snižovat energetickou
spotřebu, s čímž souvisí i snižování emisí.
Od roku 2001 se nám podařilo energetic-
kou spotřebu snížit o 20 procent a snižuje
se i spotřeba elektřiny. Územní koncepce
zhodnotila výsledky a zaměřená je přede-
vším na další úspory a to zejména ve veřej-
ných budovách a domácnostech. Přesto, že
se většina elektrické energie do našeho
kraje importuje, snažíme se podpořit si
místní energetickou soběstačnost pomocí
místních tepláren a pomocí úzké spolu-
práce výrobců, kraje, měst a obcí a zá-
stupců spotřebitelů udržet pro občany při-
jatelnou cenu tepla. Koncepce je dále za-
měřena na rozšíření spolupráce všech sub-
jektů ovlivňujících jak strategické, tak regi-
onální a místní plánovaní a samotnou vý-
stavbu a modernizaci budov. Od roku  2013
máme v rámci mezinárodního projektu CO-
OPENERGY založenou tzv. Energetickou
skupinu Zlínského kraje složenou z expertů
v oblasti energetiky, odpadového hospo-
dářství, životního prostředí a zástupců mu-
nicipalit, která si právě spolupráci klade
jako svůj hlavní cíl, aby prosadila další po-
zitivní posuny v oblastech, které tvoří pilíře
energetické politiky Zlínského kraje. 

Kraj je zřizovatelem Energetické agentury.
Bylo to správné rozhodnutí, jste spokojen
s její činností?

Založení této obecně prospěšné společ-
nosti vyplynulo z první energetické kon-
cepce kraje a byl to opravdu správný krok.
Agentura pomáhá nejen kraji a jeho orga-
nizacím, ale všem starostům, podnikate-
lům a v neposlední řadě i občanům. Díky
sedmi pracovníkům agentury se nám daří
realizovat projekty generující úspory ener-
gie, ale taktéž na ně získávat dotační inves-
tice. Agentura pro náš kraj realizuje i 8 me-
zinárodních projektů, jejichž výsledky se

pozitivně odrážejí právě v oblastech ovz-
duší, energetice, stavebnictví, dopravě
a odpadovém hospodářství.  Jsem rád, že
si agentura z našeho kraje vybudovala po-
stavení i na mezinárodní úrovni. V této sou-
vislosti bych rád zmínil dva mezinárodní
projekty, do kterých se Zlínský kraj zapojil
právě prostřednictvím agentury. Prvním
z nich je projekt COOPENERGY (www. 
coopenergy.eu) spolufinancovaný progra-
mem Inteligentní energie pro Evropu. Za-
měřuje se na podporu krajů a jejich míst-
ních partnerů, zejména měst a obcí, ze-
jména v jejich společném energetickém
plánování. Druhou zajímavou iniciativou
v této oblasti je mezinárodní projekt DANU-
BENERGY (www.danubenergy.eu), spolu-
financovaný z Programu Central Europe.
Jedná se o pilotní představení a prvotní
průzkum pro novou technologii integro-
vané výroby biopaliv z odpadní biomasy,
která v současné době končí v lepším pří-
padě na skládkách nebo kompostárnách
bez efektivnějšího využití, v horším případě
tento materiál zůstává zcela nevyužit. Prin-
cipem tohoto přístupu je technologie, která
z odpadní biomasy a biodpadu produkuje
palivo. Tato technologie v současné době
nachází uplatnění zejména v Německu a do
budoucna může být dalším střípkem do
mozaiky snižování energetické závislosti na
dovážených zdrojích energie, zlepšení ži-
votního prostředí a generace investic a pra-
covních příležitostí přímo v kraji.

Klimatická změna před nás staví úkol být
připraven na neočekávané situace v po-
době povodní, sucha, vichřic, předvídají se
tornáda a další průvodní jevy, které ji do-
provázejí. S povodněmi již máte své zku-
šenosti. Věnujete se v kraji otázkám, které
souvisejí se změnou klimatu a v jakých ob-
lastech především?

Zlínský kraj, především v důsledku
svého postavení mezi moravskými kraji
v podstatě koordinoval vytvoření význam-
ného koncepčního materiálu, a sice Stu-
die ochrany před povodněmi na území
Zlínského kraje. Její závazná část je opět
legislativně zakotvena a její plnění je
právně vymahatelné. Významné posta-
vení kraje pramení z jeho geografické po-
lohy, pod soutokem dvou velkých řek Mo-
ravy a spojené Bečvy. Vzhledem k dlou-
hým úsekům středních až dolních chara-
kterů těchto toků je zde i při absenci vět-
ších vodních nádrží na horních úsecích
toku možnost řízenou inundací dosáhnout
významného otupení povodňové vlny od-
tékající do Jihomoravského kraje. Přitom
musíme na území kraje kompenzovat
i povodňové vlny z území Olomouckého
kraje, kde je rovněž nedostatek retenčních
prostor a inundace v oblasti Litovelského
Pomoraví je sice významná, ale nedosta-
tečná, zejména přidá-li se k Moravě také
Bečva, což byl případ roku 1997 i 2010.
Tato tíživá geografická poloha vyvolala
také podpis oficiálního Memoranda
o spolupráci mezi Zlínským krajem a Po-
vodím Moravy, kterým obě strany dekla-
rují vědomí odpovědnosti za protipovod-
ňovou ochranu území kraje i zájem na
konkrétním řešení. V současnosti se do
popředí zájmu dostává kromě povodní

také nebezpečí sucha. Jeho riziko není tak
náhlé a destruktivní, ale plíživé a možná
i o to nebezpečnější. Je fakt, že díky glo-
balizaci už v době sucha nehrozí plošný
hladomor a politické nepokoje, i tak je to
ale fenomén velmi závažný a velmi ob-
tížně řešitelný. Ohrožení suchem se kraje
dotýká, suchá oblast postupuje od Břec-
lavska a Znojemska Dyjskosvrateckým
úvalem a zejména Dolnomoravským
a Hornomoravským úvalem na sever na
území našeho kraje. Řešení je obtížné a fi-
nančně nákladné. Především je třeba
chránit veškeré zdroje vody, které v kra-
jině máme, za druhé je třeba zadržet ma-
ximum vody v krajině a umožnit její zasa-
kování a kumulaci. Akumulační nádrže,
které byly v minulosti vymezeny
a územně chráněny tzv. Směrným vodo-
hospodářským plánem, narazily na odpor
obcí, protože bránily jejich rozvojovým
cílům a, nutno říci, nebezpečí sucha se
obecně velmi podceňuje. Úspěšnost úsilí
překonávat průvodní jevy klimatické
změny je zásadně ovlivněna působením
jak kraje, tak i měst a jejich orgánů. Zlín-
ský kraj usiluje o zvýšení podpory míst-
ních aktivit a jednou z mnoha aktivit je
např. nově vznikající platforma pro větší
zapojení a propojení ze strany měst a zvý-
šení povědomí veřejnosti o přizpůsobení
se a potřebných opatřeních. Vedle ener-
getické koncepce existuje také energe-
tický akční plán Zlínského kraje, který na-
stiňuje cílené akce v oblasti energetiky
a životního prostředí na 5 let dopředu a ke
stejnému postupu se snažíme motivovat
i města a obce. Prostřednictvím nového
evropského projektu DATA4ACTION
(www.data4action.eu), jehož se Zlínský
kraj účastní také prostřednictvím Energe-
tické agentury Zlínského kraje. 

Zlínský kraj je nerozlučně spojen se jmé-
nem Baťa. Jak se baťovská tradice proje-
vuje v kraji dnes? V čem především je pro
nás Tomáš Baťa inspirující i v současnosti,
čemu bychom se měli od něho učit? 

Nedokážu říci, jestli je to baťovskou tra-
dicí, anebo charakterem lidí, kteří obývají
území tohoto regionu. Potkávají se tady tři
národopisné celky, tři výrazné kultury.
Někdy s oblibou používám takovou zhut-
něnou, ale hodně výstižnou charakteris-
tiku, kterou „mají rádi“ zvláště tlumočníci:
„V našem kraji se snoubí valašská praco-
vitost, hanácká rozvážnost a slovácký tem-
perament.“ Z tohoto prostředí ostatně vze-
šel také Tomáš Baťa a s tímto potenciálem
se pustil do podnikání. Ano, samozřejmě
díky svému výraznému nadání vybudoval
systém řízení podniku a potažmo i města
a jeho organizací, který můžeme dnes ob-
divovat pro jeho racionalitu, efektivitu
a funkčnost. A je dobře, že se baťovský sy-
stém podnikání stále studuje (a to nejen na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale i jinde
ve světě), protože obsahuje nadčasově
platné principy. Ale taky nesmíme zapomí-
nat na to, že lidé východní Moravy, po-
tažmo dnešního Zlínského kraje, jsou sami
o sobě velikou devízou, protože už jaksi
mají v genech onu pověstnou „baťovskou“
pracovitost, fortelnost a schopnost nějak si
vždy poradit. �
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Společnost ELKO EP působí na českém
trhu již 20 let. Od počátku je její výrobní
program zaměřen na domovní a průmys-
lové elektroinstalace. Co je charakteris-
tické pro cestu, kterou prošla od svého za-
ložení?

Já sám jako zakladatel společnosti jsem
působil nejprve jako živnostník. Od dětství
mě bavilo rozebírat rádia a televize a už
jako devítiletý jsem si sestavil svoji první
inteligentní elektroinstalaci s rozvodem po
dvoulince. O škole bylo rozhodnuto a po
škole také. Své první nápady jsem realizo-
val v garáži, a to již v roce 1993. O výrobky
byl zájem a tak proces zřízení vlastní vý-
roby na sebe nenechal dlouho čekat. Na
trh jsem uvedl první výrobek - multifunkční
časové relé MFR. Následoval proces pře-
chodu z původně rodinné „manufaktury“
na firmu s vývojovým zázemím a moderní
výrobní technologií. 

Co vše obsahuje její nabídka dnes?
Dnes nabízíme několik produktových

řad. Dominantu obratu stále tvoří časové
relé, díky němuž máme 80% postavení na
trhu v ČR. V posledních letech se velmi dy-
namicky rozvíjí naše řada  iNELS – inteli-
gentní elektroinstalace, která má stále ros-
toucí tendenci a buduje si své povědomí
mezi lidmi. Doplňkem naší nabídky je řada

LOGUS – což jsou designové kryty vypí-
načů a zásuvek. Dále jističe ETI, ELKO ligh-
ting – svítidla a v neposlední řadě
Audio/Video, které doplňuje komplexnost
naší nabídky.

Jak jste uvedl, v posledních několika le-
tech zaznamenaly dynamický rozvoj in-
teligentní elektroinstalace. V čem spo-
čívá jejich hlavní rozdíl oproti „klasic-
kým“?

Inteligentní elektroinstalace, ač je širo-
kou veřejností považována za nadstandard
životního stylu, tak především lidem po-
máhá. Usnadňuje, šetří a zabezpečuje do-
mácnost. To jsou její hlavní benefity.
Našim cílem je především v této oblasti
poskytnout kompletní informovanost,
vzdělat širokou veřejnost a vyvrátit tak
předsudky například o ceně instalace. Pro-
tože tak, jak ji nabízí naše společnost, je
dostupná pro širokou skupinu potenciál-
ních zákazníků. 

Vaše výrobky, jak uvádíte na www strán-
kách, přispívají nejen ke komfortnímu
ovládání, ale jsou šetrné vůči životnímu
prostředí a šetří energii. Můžete to kon-
kretizovat?

Naše společnost je držitelem certifikací
environmentálního systému dle normy
ČSN EN ISO 14001:2005. A certifikací sy-
stému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO
9001:2009.

Také máme uzavřenou smlouvu o sdru-
ženém plnění se společností EKO-KOM
a.s., a jsme zapojeni do sdruženého plnění

Rád zdolávám nové výzvy 
a jedna z těch výzev jsou inteligentní elektroinstalace,
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Jiří Konečný, jednatel společnosti ELKO EP
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povinností zajistit zpětný odběr a využití
z odpadu z obalu.

Vyvíjíme výrobky šetřící elektrickou
energii, a využíváme výrobní procesy,
které nemají negativní vliv na životní pro-
středí. Právě systém iNELS je nedílnou
součástí pro pasivní a nízkoenergetické
domy.

Známé přísloví říká, že dobré zboží se pro-
dává samo. Podle výsledků, kterých dosa-
hujete, platí bezezbytku pro ELKO EP. Nej-
lepším argumentem pro zájemce o určitý
výrobek jsou reference a jejich použití
v praxi. Na řadě konferencí jste na toto
téma hovořil. Co vše vaše systémy vnášejí
do života jejich uživatelů?

Jak jsem již zmínil, naše systémy přede-
vším lidem pomáhají. Mít doma prostředí,
ve kterém se cítím bezpečně, používání ve-
škerých domácích zařízení je komfortní
a k tomu všemu můj dům „myslí za mě“
přináší v jistém slova smyslu pohodový
styl života. Už se nemusím bát, že moje
žena nechá zapnutou žehličku nebo že
topím zbytečně, když nejsem doma, ale
také, že moje děti spí v bezpečném pro-
středí… těch konkrétních věcí je mnohem
víc. Uživatel si rychle zvykne na možnosti,
které náš systém nabízí. 

Klasik kdysi napsal, že společnost, která
se nerozvíjí, spěje k zániku. Dnes vyvážíte
do 60 zemí světa, své pobočky máte
v sedmi státech. V čem je podle Vás hlavní
tajemství úspěchu, kterého jste dosáhli?

V každodenní pracovitosti zaměstnanců
a všech lidí, kteří jsou se společností spo-
jeni. Není to jen úspěch můj, i když počá-
teční myšlenka přišla ode mě, ale kdybych
kolem sebe neměl lidi, kteří dokáží rozvíjet
nové technologie, tak bychom nebyli tam,
kde jsme dnes. Úspěch vychází ze stále no-
vých produktů, inovací tvůrčích projektů či
dalších obchodních záležitostí. 

Pobočková síť se rozrostla o další země
a to o Španělsko a Rakousko. Také v ob-
lasti Středního východu objem poptávek
i zakázek neustále stoupá a proto jsem se
rozhodl založit ELKO EP Middle East se síd-
lem Dubaji, které bude obsluhovat celé te-
ritorium zemí GULF.

Výzkum a vývoj zajišťujete vlastními si-
lami a prostředky nebo spolupracujete
s dalšími subjekty a využíváte granty?

Kompletní výzkum a vývoj je prováděn
našimi silami. Máme vývojové oddělení,
které pracuje na stovkách projektů, a sna-
žíme se, i když je to velmi těžké, vždy být
o krok před konkurencí. 

Konečně, společnost a její výsledky jsou
především o lidech, jak to i vyplývá z Va-
šich předcházejících slov. Nejednou mů-
žeme slyšet, že nových odborníků
pro technické obory je, obrazně řečeno,
jako šafránu. Podle jakých kritérií si vybí-
ráte spolupracovníky, sázíte na reference
nebo osobní dojem?    

Obecně nejde jasně definovat postup při
výběru, každá pozice je u nás specifická,
ale stále sázíme na selský rozum a snažíme
se jít cestou talent managementu. Tech-
nické pozice si vychováváme prakticky
sami, kdy s kandidáty pracujeme už v ob-
dobí studia formu stáží a projektů. 

Práce se zaměstnanci začíná logicky jejich
přijetím a končí jejich odchodem. Co vše
děláte pro to, aby byli na odpovídající pro-
fesní úrovni?

Jsme velice dynamický a kreativní tým,
který neustále rozvíjíme ať formou inter-
ních tak externích školení. Navyšování kva-
lifikace probíhá už od dělnických profesí,
kdy formou tzv. „branných dní“ interně
školíme od novinek v sortimentu až po zá-
sady ergonomie pracoviště. Pro manage-
ment je pravidelně připravován plán roz-
voje v jejich oblastech (legislativa, ob-
chodní dovednosti, teambuildingové akti-
vity a jiné).

Jakým krédem se řídíte ve své práci?
Světový trend sice stále směřuje k pře-

misťování výroby za levnější pracovní
silou, my však stále vyrábíme a vyvíjíme
pod vlastní střechou.

Abychom mohli obstát v konkurenčním
boji, zachovat produkci a potřebnou kvalitu
našich výrobků, musíme investovat ne-
malé peníze do modernizace výrobních
procesů a také strojů. Díky tomu jsme
mohli představit řadu nových výrobků, ať

už z řady relé, či iNELS RF Control. Pozadu
jsme nezůstali ani s vývojem moderních
mobilních aplikací. Chceme totiž „vždy
něco navíc“.

Jste spokojen s výsledky, kterých jste do-
sáhli, jaké máte plány do dalších let?

Rád zdolávám nové výzvy a jedna z těch
výzev jsou inteligentní elektroinstalace,
kdy jsme se dali do boje s velkými nadná-
rodními firmami a chceme i v tomto sorti-
mentu dosáhnout takového pokrytí, jaké
máme např. v oblasti RELÉ. 

Z obchodního hlediska jsme oproti loň-
skému roku navýšili obrat o 10 %. Posílili
jsme pozici značky iNELS nejen doma, ale
i ve světě, kde jsme pokračovali v budo-
vání sítě systémových integrátorů a ani
v ČR jsme nezaháleli. Rozšířili jsme aktivity
v oboru vodo-topo a spustili věrnostní pro-
gram ELFKO. Zaměřili jsme se také na
podporu projektantů a uspořádali řadu
přednášek na vysokých školách a jiné od-
borně zaměřené semináře.

V tomto roce uvádíme systém iNELS 3.
generace. Osobně mohu potvrdit, že se
naši partneři, zákazníci a další zájemci mají
na co těšit. Svou interaktivitou, výkonem
a provedením posunuje hranici v oboru
o stupeň výš. �
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Vrámci projektu jsou zpracovávány
energetické koncepce v 9 pilotních
regionech Evropy, kromě Zlínského

kraje se jedná o oblasti Algäu (Německo),
Burgenland (Rakousko), Borsod (Maďar-
sko), Provincia di Torino (Itálie), Regione
Friuli Venezia Giulia (Itálie), Mazovsko
(Polsko), Trnavský Kraj (Slovensko) a Cen-
trální Slovinsko (Slovinsko)

Partnerem projektu za Zlínský kraj je
Energetická agentura Zlínského kraje,
o.p.s. (EAZK). Agentura byla založena Zlín-
ským krajem a svou působností zasahuje
celou oblast kraje (NUTS 3) s rozlohou
3964 km2 a počtem obyvatel téměř 600 000
a působí zde jako nástroj pro implemen-
taci energetické politiky Zlínského kraje.
Zároveň je v roli nezávislého poradce pro
města a obce Zlínského kraje v oblasti roz-
voje místních energetických koncepcí
a identifikace vhodných příležitostí a pro-
jektů k investicím, zejména v oblasti obno-
vitelných zdrojů a energetické efektivity. 

Aktualizace Energetické koncepce Zlín-
ského kraje se jevila jako velmi potřebná,
neboť původní koncepce byla zpracována
v roce 2004 a za posledních 10 let se toho
na poli energetiky událo mnohé.

Pokud se činnosti EAZK týká, tak od je-
jího založení v roce 2006 až do současnosti
se tato agentura může pochlubit svým vel-
kým podílem na naplňování energetické
koncepce kraje, mezi nejvýraznější počiny
patří např.:
•  Iniciace, koordinace a administrace 263

úspěšných investičních projektů na zate-
plování budov ve výši 2 386 647 333 Kč,
které šetří více než 353 tis. GJ tepla
a 17,5 tis. tun emisí CO2 ročně obecním
a krajským budovám, jako jsou školy,
nemocnice, obecní úřady, dětské domy
a domy pro seniory

•  Iniciace a koordinace společných ná-

Pilotní aktualizace energetické koncepce ve Zlínském kraji
Zlínský kraj se jako jediný v České republice účastní mezinárodního pilotního projektu CEP-REC
(Central Europe Programme – Regional Energy Concepts), zaměřeného na zavádění regionálních
energetických koncepcí, spolufinancovaného z programu Central Europe Programme. 
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kupů elektřiny a zemního plynu pro or-
ganizace zřízené Zlínským krajem, kdy
bylo takto na nákupech elektřiny a zem-
ního plynu ušetřeno do roku 2014 cel-
kem 83 mil. Kč.

•  Uspořádání více než stovky vzděláva-
cích seminářů, jichž se zúčastnilo přes
2500 účastníků.

•  Aktualizace Programu na ochranu ovz-
duší v Zlínském kraji

•  Studie energetického využívání odpadů

V současné době dochází k finalizaci ak-
tualizované energetické koncepce k roku
2014, která bude sloužit jako východisko
pro energetickou politiku Zlínského kraje
do dalších let. Co se týká závěrů z dopo-
sud provedených analýz, je možné uvést
některá zajímavá data:

Celková spotřeba primárních energetic-
kých paliv regionu klesla proti spotřebě
roku 2001 o 20 % a činí 35 992 759 GJ.
Došlo ke snížení spotřeby všech druhů
paliv včetně elektrické energie a k navýšení
výroby OZE a to zejména biomasy, solární
energie a bioplynu. Počet obyvatel kraje
klesl od posledního sčítání o téměř 3 %, ale
počet domů narostl o cca 5,5 % a bytů
o více než 9 %. Bydlení spotřebovává 30 %
celkové spotřeby energie, z toho 23 % činí
spotřeba tepla. I přes poměrně masivní
osvětovou kampaň, kdy byl Zlínský kraj
mezi nejaktivnějšími v počtu čerpání pro-
gramu Zelená úsporám, je stále téměř
73,3 %  domů dosud nezatepleno. 

Měrná spotřeba primárních paliv na
obyvatele v roce 2012 činila 62,1 GJ. Nej-
větší snížení spotřeby nastalo v ORP Bys-
třice pod Hostýnem a Luhačovice. Z grafu
níže je patrné, že téměř 40 % veškeré ener-
gie se podílí na výrobě elektřiny a tepla
v CZT.  

Nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem
energie ve Zlínském kraji je biomasa
a konkrétně dřevo ve všech jeho podo-
bách (kusové, brikety, pelety). Využívání
palivového dříví má ve vesnicích regionu
dlouholetou tradici. Biomasa je tak využí-
vána jak v lokálních topeništích, tak v sou-
stavách CZT, u kterých došlo k odklonu
spotřeby zemního plynu ke dřevní štěpce,
a to z ekonomických důvodů, tedy snížení
ceny tepla za GJ. Zlínský kraj patří mezi
kraje s rozšířenými soustavami tepla CZT,
bez kterých by místní energetika nemohla
fungovat. Soustavy zajišťují rovněž kva-
litní stav ovzduší ve městech díky legisla-
tivním požadavkům na ekologizaci zdrojů.
Zatímco emise ovzduší v 17 katastrech
obcí, kde není zavedena plynofikace ani
CZT, je potřeba řešit právě ekologizací in-
dividuálních topenišť. A to hlavně přecho-
dem na kotle na biomasu spolu s podpo-
rou výroby a dodávky paliva nejlépe
přímo v jednotlivých obcích. 

Do dalšího období mají největší poten-
ciál mezi obnovitelnými zdroji solární ter-
mické systémy i FVE (o inst. výkonu 2 až 3
kW na RD a do 30 kW na střechy veřejných
budov), kotle na biomasu a případně te-
pelná čerpadla do nových budov, která
jsou navíc podpořena dotačním progra-
mem Nová zelená úsporám. Celkem 146
obcí z celkového počtu 307 obcí ve Zlín-
ském kraji má splněno kritérium 20% po-

dílu OZE na spotřebě primárních energe-
tických zdrojů.

Na podporu energeticky efektivní moder-
nizace budov pořádala EAZK jednu z aktivit
zaměřenou na propagaci úspěšných pro-
jektů zateplování obecních budov. Jednalo
se o soutěž, kterou EAZK vyhlásila pod ná-
zvem „Vědomá modernizace budov“.

Soutěž proběhla ve dvou kategoriích,
a to kategorie 1 - Komplexní zateplení
a kategorie 2 – Komplexní zateplení a in-
stalace obnovitelného zdroje tepla
a ohřevu vody. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo
při příležitosti 25. ročníku veletrhu staveb-
nictví THERM 2014 za účasti hejtmana
Zlínského kraje, MVDr. Stanislava Mišáka.

Z celkem 260 přihlášených projektů
podpořených z programů EU, zejména
prostřednictvím Operačního programu Ži-
votní prostředí (OPŽP), bylo vybráno 19
nejlepších, které dosáhly úspor energie
nad 50 % oproti původnímu stavu a jejich
změna byla zdařilá i po stránce architekto-
nické. 

Vítězem první kategorie se stal projekt
Zateplení obecního úřadu v Novém Hro-
zenkově. Obecní úřad v rámci komplex-
ního zateplení prošel působivou změnou
nejen z hlediska energetických úspor, ale
i z vizuální stránky. 

V druhé kategorii zvítězilo město Rožnov
pod Radhoštěm s projektem Snížení ener-
getické náročnosti budovy MŠ Horní Pa-
seky komplexním zateplením a výměnou
uhelného zdroje tepla za kotel na pelety. 

Za využití přírodních materiálů (kon-
krétně slámy na zateplení) a solárního sy-
stému pro ohřev vody, kdy úspora energie
činí ročně více než 67 % byla udělena
zvláštní cena poroty modernizaci Mateř-
ské školy v Pitíně. 

Všech 19 vybraných projektů bylo vy-
staveno po celou dobu trvání veletrhu sta-
vebnictví THERM 2014 a v sídle Energe-
tické agentury Zlínského kraje. 

Z těchto projektů byl proveden výběr
dalších 11, které se staly součástí celoná-
rodní putovní výstavy Proměny mé vlasti. 

Více informací naleznete na stránkách
www.cep-rec.eu nebo www.eazk.cz �
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Rekonstrukce soustavy CZT v nemocnici Uh. Hradiště.  Roční úspora paliva činí 10  mil. Kč

Stávající skladba spotřeby paliv Zlínského kraje
je tvořena následujícími podíly: 

Celková struktura spotřeby energie ve Zlínském
kraji

OZE se podílí na celkové spotřebě primárních
energetických zdrojů z 10 % a to dle grafu %
zastoupení výroby z OZE:



Vše pod jednou střechou je motto společ-
nosti Belizende. Můžete to konkretizovat?

Naším záměrem je poskytnout klientům
komplexní servis v rámci nemovitostního,
stavebního, právního, ekonomického
a obchodního charakteru. O zákazníka pe-
čujeme prakticky od chvíle jeho první
myšlenky na pronájem, koupi či prodej
nemovitosti až po usednutí „ve vlastním“.
Jsme zkrátka schopni ošetřit jeho přání
a představy o vlastním životě pod jednou
střechou, v jedné kanceláři a ušetřit ho tak
notoricky známého běhání od jedné kan-
celáře ke druhé a přidat mu dobrou ná-
ladu z jeho vlastní budoucnosti jako
bonus.

V čem je hlavní výhoda uspořádání, jak
jste o něm hovořil v předcházející odpo-
vědi?

Jak jsem už nastínil, naší nespornou vý-
hodou je schopnost vyhovět potřebám kli-
enta bez zbytečného běhání po kancelá-
řích pojišťoven, realitek, dodavatelů ener-
gie, projektantů, stavebních firem, atd. Sa-
mozřejmostí je zastupování klienta v úřa-
dech ve všech právních a úředních úko-
nech.

Zastavme se podrobněji u jednotlivých
segmentů, kterými se zabýváte. Na prvém
místě to jsou nemovitosti. Co vše nabízíte
zákazníkům?

Disponujeme komplexním portfoliem
služeb pro soukromé i podnikatelské sub-
jekty. Pomáháme s pronájmem, nákupem
nebo prodejem objektu, popřípadě zajišťu-
jeme realizaci stavby, financování, doporu-
číme a zajistíme vhodného dodavatele
energie. Zařídíme výhodné pojištění hmot-
ného i nehmotného majetku, vše ošetřu-
jeme právním servisem. U všech bodů
můžeme samozřejmě zajít dále do
hloubky, např. u realizace je to kontakt se
stavební firmou, projektantem, architek-
tem, designerem, příprava podkladů k re-
konstrukci, změny územních plánů, atd.
Nabídka našich služeb je opravdu velmi
bohatá.

Na druhém místě jste uvedl komodity,
konkrétně mezinárodní trh s nimi. Přitom,
jak jsem si přečetl na vašich www strán-
kách, se věnujete obchodu s potravinami
přes kovovýrobky až po stlačený či zkapal-
něný plyn. Není to příliš široký záběr, za-
měřujete se na export nebo i na import?

Ano, máte pravdu, záběr je opravdu ši-
roký napříč mnoha segmenty. A právě toto
je alfou i omegou našeho přežití v dobách
krize. Naše schopnost orientace na nové
trhy třetích zemí nám umožňuje zabývat se
importem i exportem komodit (potravi-
nové, technické). Zároveň máme dobrý
pocit z toho, že pomáháme nastartovat
ekonomiku těchto zemí.

Následuje je energetika. Nabídka zahrnuje
poradenství, dodávky elektřiny a plynu
a další aktivity. Můžete ji specifikovat?

I zde se soustředíme jak na privátní, tak
na firemní klientelu, bytová družstva a do-
mácnosti. Logicky klademe důraz na
úsporu nákladů, nicméně i v tomto oboru
platí, že nejlevnější nemusí být nejlepší
a naopak, proto je jakákoli analýza vyhoto-
vena každému klientovi přesně na míru.
Klienta provádíme džunglí energetického
průmyslu a záplavami různých profesi-
onálních, ale bohužel i neprofesionálních
nabídek a podomních prodejců, kteří tento
trh ničí a ze slušných profesionálů dělají
(promiňte mi ten výraz) blbce. Společnost
Belizende zastává profesionální klientský
přístup a než něco slíbí, prokonzultuje to
se svým partnerem a teprve po jeho sou-
hlasu předkládá klientovi nabídku. Spolu-
pracujeme s předními společnostmi půso-
bícími v České republice, Polsku a na Slo-
vensku a jsme schopni dle jednotlivých le-
gislativních parametrů daných zemí ob-
sloužit (dodávky plynu a elektřiny) celý
segment trhu. V neposlední řadě bych rád
zmínil i naše zprostředkovatelské aktivity
v mezinárodních dodávkách ve výše zmí-
něných zemích.

Kdo šetří má za tři, říká známé přísloví.
V případě úspory elektrické energie na
osvětlení pro města a obce to platí beze-
zbytku…

Zajisté. V současnosti na náš trh vstupují
nové technologie garantující úsporu ener-

gie, jako například LED osvětlení, využití
odpadního tepla pro výrobu elektřiny, vo-
díkové technologie, atd. Například u LED
osvětlení, které nahrazuje trubice a sodí-
kové výbojky, jsme schopni vyprodukovat
jednoznačnou úsporu rozdělením poplatků
za odběr energie do veřejného osvětlení.
Dejme tomu, že platíte sto korun, které roz-
dělíme na dvě poloviny. Padesát korun bu-
dete platit ve službách za energii a druhou
padesátikorunou budete splácet „úvěr“ na
novou technologii, se kterou ušetříte. Je
mi jasné, že slovo úvěr vás může vylekat
a ptáte se, proč bych to dělal, co bych
z toho měl a hlavně, jak dlouho by to tr-
valo. Myslím, že byste se bál úplně zby-
tečně. Doba, po kterou naši partneři posky-
tují záruky, může být až 8 let a váš úvěr
máte splacen za pouhé dva roky a dalších
šest let plynou peníze do obecního roz-
počtu na další rozšíření místní infrastruk-
tury, parků, hřišt atp. Vše se samozřejmě
odvíjí od náročnosti projektu.

Konečně je to i výroba tepla a elektřiny. Co
vše zájemcům o tuto službu můžete po-
skytnout?

Zájemcům poskytujeme nové technolo-
gie, na jejichž vývoji se sami podílíme.
Jsou to například technologie zabývající
se efektivní výrobou vodíku. Jedním
z těchto principů je v energetice známý sy-
stém „Power-to-gas“ (ukládání energie do
plynu). Partneři, se kterými spolupracu-
jeme, jsou schopni zajistit ukládání přeby-
tečné energie do vodíku, který je posléze
reversním systémem opět přeměněn na
elektrickou energii. Tento proces lze srov-
nat např. s přečerpávací elektrárnou, kde
se nevyužitý noční proud ukládá do kine-
tické energie vody, která je v energetic-
kých špičkách zpětně přeměňována na
elektrickou energii. Úplně stejně funguje
ukládání energie do vodíku. Dále spolu-
pracujeme na vývoji a prodeji licencí a pa-
tentů, které vedou ke zvýšení účinnosti te-
pelných elektráren. V tomto případě do-
chází k odbourání klasických chladících
věží a pro výrobu elektřiny se využívá
energie unikající do ovzduší. Moderní
technologie dokáže přeměnit 20 procent
energetické hodnoty tepla zpětně na elek-
trickou energii. Tento princip je využíván
také v průmyslových objektech, kde do
ovzduší uniká odpadní pára nebo je od-
padní teplo odsáváno ven. V našem port-
foliu produktů máme i stlačený zemní plyn
(CNG), který se používá při pohonu auto-
mobilů. Využití takového zdroje energie
považujeme za přínos pro naše  životní
prostředí a přírodu, kterou chceme zane-
chat našim dětem v co nejlepším stavu.
S významným partnerem v oblasti plyná-
renství připravujeme projekt rozšíření vy-
užívání CNG, který by měl v blízké budouc-
nosti přispět k rozvoji sítě plnících stanic

V současnosti na náš trh vstupují nové technologie
garantující úsporu energie,
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Petr Kučera, ředitel akciové společnosti Belizende
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tohoto plynu. Náš cíl je být významným
a spolehlivým partnerem pro společnost,
která na trhu něco znamená.

Peníze jsou až na prvním místě, toto rčení
platilo za našich dědečků stejně, jako platí
dnes. Věnujete se i finančnímu poraden-
ství. V jakých oblastech?

Jsme schopni zajistit financování jak pro
kupce domečku, tak i pro obce a to včetně
pojištění technologií, nemovitostí, život-
ních a osobních potřeb. Ve stručnosti ře-
čeno, finanční poradenství jsme schopni
zajistit na všech úrovních soukromého
i podnikatelského sektoru a to na vysoké
úrovni.

To nejlepší nakonec. Se Zlatou rezervou
bychom neměli být za žádné situace takří-
kajíc na dně… 

Zlato je komodita, která nikdy na ceně
neztrácí. I když jsme zažili několik burzov-
ních výkyvů, nikdy se z dlouhodobého hle-
diska nestalo, že by se zlato propadlo.

Zdroje zlata nejsou nevyčerpatelné. Je
velká pravděpodobnost, že jeho cena se
bude postupně navyšovat. Sice existují
technologie, které umí těžit zlato z moř-
ského dna, ale náklady na ně jsou tak vy-
soké, že se to v blízké budoucnosti nikomu
nevyplatí. Výhodou investice do zlata je
bezesporu fakt, že máme něco hmatatel-
ného doma, třeba malou cihličku nad tele-
vizí. Můžeme jej věnovat jako dárek nej-
bližším nebo obchodním partnerům. Vždy
víte, že dáváte kvalitu. Ze stejného důvodu
mám zlato jako investici rád já. Další ne-
spornou výhodou je dosažitelnost této in-
vestice pro každého z nás. Slitky se prodá-
vají od váhy půl gramu a tam je počáteční
vklad opravdu sympatický. Navíc zlato
pořád ještě není zatíženo DPH.

Přesto, není rizikové v současném turbu-
lentním prostředí investovat do drahých
kovů?

Cena drahých kovů přes všechny výkyvy
zůstává neměnná, respektive neklesá. In-

vestice do drahých kovů je bezesporu
vhodná pro dlouhodobé spoření.

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zá-
niku, napsal klasik ekonomie. Z předchá-
zejících odpovědí vyplývá, že vám to ne-
hrozí. Rád bych se proto na závěr zeptal,
jaké máte plány do dalších let? 

Snažíme se nebýt zkostnatělým dino-
saurem. Od začátku mého podnikání jsem
se snažil přinést do společnosti nový pilíř,
divizi či subjekt, přes který bychom mohli
obchodovat a růst a implementovat nové
procesy tak, aby naše podnikání nezestárlo
a byli jsme schopni přizpůsobit se trhu
a podmínkám, které nám udává celosvě-
tová ekonomika. Přiznám se, že momen-
tálně máme už tak široký záběr, že si nedo-
vedu představit v průběhu následujících
dvou let, že bychom otevřeli nějakou další
divizi. V současnosti se chystáme na ote-
vření dalších poboček na území České re-
publiky, Slovenska a Polska, kde chceme
maximálně koncentrovat naše síly. �
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Nemovitosti
Nákup, prodej,
pronájem 
a správa nemovitostí.

Obchodní 
činnost

Obchod s Evropou 
i zeměmi bývalého SNS,
půjčovna aut, ubytovací
služby, pořádání oslav,
produkce a catering,
pronájem zasedací
místnosti, 
školící centrum.

Služby

Vedení účetnictví. 
Audit. 
Daňové poradenství.

Energetika

Analýza, 
výběr dodavatele,
úspory energie, 
výroba tepla a elektřiny.

Stavebnictví

Příprava podkladů,
změny územních plánů,
projektová činnost,
technické poradenství,
design.

Investice
a poradenství
Do komodit, 
zlata, stříbra,
investičních fondů.

Finanční 
poradenství
Hypotéky. 
Úvěry. 
Pojištění.

Komodity
Široké spektrum
obchodovaných komodit
od hokejek přes sklo 
po cukr a olej.

inzerce



Velmi nadějným řešením je bezesporu
možnost i dlouhodobějšího skladování
energie ve formě vodíku případně me-

tanu a zpětná výroba elektřiny pomocí palivo-
vého článku v období potřeby energie.  Pro-
jekty tohoto druhu rozvíjí u nás např. ÚJV Řež
(ze Skupiny ČEZ) nebo ve Francii koncern
AREVA. Vyšší vývojový stupeň spojený s mož-
ností ukládání metanu v odpovídající kvalitě
do sítě zemního plynu – s takřka neomezenou
kapacitou – intenzívně zkoumá v Německu
konsorcium ZSW/Fraunhofer IWES/ETOGAS
s podporou automobilky AUDI.  

Posledně jmenovaný německý projekt
Power-to-Gas P2G® je hodně zaměřený na vy-
užití metanu v dopravě. Situace v mnoha ně-
meckým městech je totiž přes veškerá opa-
tření – jako jsou filtry pevných částic ve výfu-
cích, nebo zákaz vjezdu do center měst pro za-
staralá dieselová vozidla – nadále neradostná.
Ve Stuttgartu byly například za první čtvrtletí
2014 překročeny povolené hodnoty jemného
polétavého prachu ve 44 dnech, což je ně-
mecký rekord. V čínských městech je v tomto
směru situace ještě daleko kritičtější. Navíc se
zjistilo, že zamoření center měst těmito nano-
částicemi ze spalovacích motorů, které jsou
nebezpečné pro zdraví obyvatel, způsobují
nejen staré diesely, ale také moderní zážehové
motory s přímým vstřikováním. Proto se hle-
dají čistší alternativy jako je vodík nebo z re-
generativní energie vyrobený metan. Hlavně
pro metan jsou k dispozici vyzrálé pohonné
jednotky a potřebná relativně hustá infrastruk-
tura tankovacích stanic. Metan z obnovitel-
ných zdrojů při spalování neprodukuje téměř

žádné prachové částice a je při použití pro-
cesu Power-to-Gas P2G® také CO2 – neutrální. 

Podstatou procesu Power-to-Gas P2G®, vy-
vinutého Centrem pro výzkum sluneční ener-
gie a vodíku Bádenska-Virtemberska (ZSW) ve
Stuttgartu, je výroba vodíku elektrolýzou s po-
užitím přebytečné obnovitelné energie např.
z větrných nebo fotovoltaických elektráren.
Takto vyrobený vodík se může skladovat pro
další použití pro výrobu elektřiny pomocí vo-
díkového palivového článku nebo se může
dodávat do sítě zemního plynu v Německu –
až do výše zhruba 5 % celkové kapacity této
sítě nebo může být používán v oblasti mobi-
lity – dopravních prostředků vybavených vo-
díkovým palivovým článkem. 

Pokud se v druhé fázi procesu Power-to-
Gas P2G® s pomocí CO2 vyrobí „obnovitelný
syntetický metan“, pak jsou jeho možnosti
ukládání do sítě zemního plynu omezeny
pouze celkovou kapacitou plynové sítě. Lze jej
takto skladovat celé měsíce beze ztrát. Zpětně
může být použit pro výrobu elektřiny nebo pro
pohon aut, poháněných zemním plynem.
ZSW doporučuje používat biogenní CO2 na-
příklad z bioplynových stanic, aby byla zajiš-
těna CO2 neutrální mobilita.  S použitím pro-
cesu Power-to-Gas P2G® se tak dá minimali-
zovat obojí – emise kysličníku uhličitého i jem-
ného polétavého prachu.

Dosavadní systémy skladování energie,
s nimiž se do budoucna také počítá, mají
zatím své hranice: 

Přečerpávací elektrárny s účinností 70-85 %
mají v Německu omezenou kapacitu zhruba
0,04 TWh – což odpovídá celkové německé

spotřebě elektřiny za 1 hodinu, o větší skandi-
návské kapacity tohoto druhu má zájem více
zemí a navíc vyžadují vybudování rozsáhlých
sítí vysokého napětí včetně podmořských.
Jsou vhodné pro skladování energie ve
dnech.

Skladování ve formě stlačeného vzduchu
se nachází ve vývojové fázi a ve světě jsou
v provozu jen dvě zařízení. Primárně se hodí
spíše na krátkodobé skladování a je závislé na
geologických podmínkách – např. vhodné
solné jeskyně se nacházejí v Německu spíše
na severu a spotřeba spíše na jihu.

Skladování v superkapacitorech, setrvační-
kových akumulátorech je vhodné jen pro krát-
kodobé ukládání energie v řádu sekund, mož-
nost dlouhodobějšího skladování z důvodu
nedostatečné kapacity neposkytují.

Širší využití vysoce výkonných baterií
v elektromobilech a stacionárních baterií je
zatím také hudbou budoucnosti vzhledem
k zatím poměrně nízkému počtu elektromo-
bilů. I v případě využívání kapacit milionů
elektromobilů bude tato alternativa využitelná
rovněž jen krátkodobě v řádu hodin.

Vodík může představovat kapacitu na dlou-
hodobé skladování. Předpokladem je ale vy-
budování potřebné infrastruktury.

Syntetický metan vyrobený procesem
Power-to-Gas P2G® může být vyroben ve vel-
kých množstvích a skladován dlouhodobě.
Kapacita německé plynové sítě činí okolo 220
TWh tepelné energie – což představuje něko-
likaměsíční spotřebu zemního plynu celého
Německa. Z tohoto množství lze vyrobit více
elektřiny, než představují všechny uvedené
skladovací kapacity pro obnovitelnou energii
dohromady. Využívání plynové sítě je možné
okamžitě bez dodatečných investic a je akcep-
továno veřejností. Metan z obnovitelných
zdrojů může být přímo i spalován v plynových
elektrárnách, při decentralizované výrobě
tepla a elektřiny v kogeneračních jednotkách
a ve vozidlech na plyn. Bez dodatečných in-
vestic lze plyn např. ze severu Německa bez-
prostředně využívat na jihu. Obnovitelný
metan se statutem obdobným jako u bioplynu
může být přes plynovou síť prodáván celo-
státně. 

Celý proces Power-to-Gas P2G® vykazuje
dostatečnou účinnost: u samotné přeměny
z elektřiny na metan činí 60 %. Odpadní teplo
je přitom využitelné a zvyšuje dále účinnost
procesu, což platí i pro účinnost celé přeměny
„elektřina-elektřina“, která činí 35 %.  Je třeba
vzít v úvahu, že pokud by se nepodařilo pře-
bytečnou elektřinu z obnovitelných zdrojů
skladovat, byla by nenávratně ztracena. 

Při perspektivě rozvoje obnovitelných ener-
gií v Německu bude zapotřebí vybudovat skla-
dovací kapacity zhruba 20-40 TWh, což je více
než pětisetnásobek současných kapacit.

Power-to-Gas: sofistikovaný systém ukládání elektřiny
z obnovitelných zdrojů
Letošní ročník největšího solárního veletrhu na světě potvrdil ukládání energie z obnovitelných zdrojů
jako jednu z klíčových podmínek jejich dalšího rozvoje. Kolísání výroby elektřiny z větru a sluneční
energie vyžaduje mimo výstavby sítí a managementu výroby a spotřeby energie, především rozvoj
technologie skladování energie.
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Technologie Power-to-Gas P2G® může po-
zitivně ovlivnit sítě i trh s elektřinou - umožnit
stabilizaci elektrické sítě, omezit nucené pro-
deje elektřiny pod cenou v případě velkých
přebytků a eliminovat zcela nucené vypínání
kapacit obnovitelných zdrojů při přetížení
sítě. 

Milníky při vývoji procesu 
Power-to-Gas P2G®:
•  první předváděcí zařízení na světě o výkonu

25 kW s produkcí až 25 kubíků metanu
denně bylo instalováno v roce 2009 v ZSW
Stuttgart, později i v kombinaci s bioplyno-
vou stanicí vykazuje velmi dobré výsledky

•  předváděcí zařízení 250 kW s produkcí až
300 kubíků metanu denně, dokončeno
v roce 2012 v ZSW Stuttgart s podporou
spolkové vlády a s cílem dosáhnout provo-
zního měřítka

•  v roce 2013 bylo dokončeno zařízení s kapa-
citou napájení 6 MW a denní výrobou 4000
kubíků metanu – první průmyslové zařízení
v průmyslovém měřítku ve světě v areálu
firmy AUDI

•  od roku 2015 se počítá s komerčním využi-
tím zařízení s napájením cca 20 MW a denní
výrobou obnovitelného metanu v množství
13 000 kubíků – asi 120 MWh

Proces Power-to-Gas P2G® byl v Německu
úspěšně odzkoušen a chystá se jeho průmys-
lová aplikace. Od roku 2015 by měl být zralý
k využití kdekoli ve světě.

Německá legislativa mezitím zrovnopráv-
nila Power-to-Gas P2G® s přečerpávacími
elektrárnami a bioplynem.

ZSW – Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg
je významným výzkumným pracovištěm
v oboru aplikovaného výzkumu fotovoltaiky,
regenerativních energií, bateriové techniky,
vodíkových palivových článků a analýzu ener-
getických systémů. Má zhruba 230 stálých
pracovníků – vědců, inženýrů a techniků a při-
bližně 120 externích vědeckých pracovníků
a studentů.

Podobnými úvahami se aktivně zabývá
francouzská firma AREVA, koncern provozující
většinu francouzských jaderných elektráren.
Například v projektu, umístěném na Korsice
ve vodíkovém centru Myrte (název rostliny,
která je symbolem života a regenerace),
uvedla do zkušebního provozu v roce 2013 za-
řízení „GREENENERGY BOX ™“. V něm se
přeměňuje přebytečný proud z přilehlé foto-
voltaické elektrárny o výkonu 560 kW elektro-
lýzou vody na vodík, který se pak může i dlou-
hodobě skladovat. V případě potřeby se
zpětně vyrobí elektřina v palivových článcích.
Kapacita uloženého vodíku umožňuje provo-
zovat zařízení o nominálním výkonu 150 kW
elektřiny. Projekt probíhá s podporou EU,
francouzské vlády a při zapojení univerzit.
Výběr Korsiky není náhodný. Francie hodlá
nejdříve řešit energetické otázky na ostrovech
patřících k Francii. Bylo totiž zjištěno, že nej-
zhoubnější důsledky na životní prostředí má
fosilní energetika na ostrovech. Uhlíková
stopa činí na ostrovech jako je La Réunion

nebo Guadaloupe okolo 760t CO2/1MWh vy-
robené elektřiny. Na pevninském území Fran-
cie pouze 90t CO2/1MWh vyrobené elektřiny.
Do roku 2030 by proto francouzská zámořská
území měla být energeticky zcela soběstačná.
Uvedený projekt by k tomuto cíli měl výrazně
přispět.

Také v ČR se tématem skladování energie
ve formě vodíku intenzívně zabývá několik
pracovišť např. na Fakultě chemické technolo-
gie VŠCHT Praha, na Technické univerzitě
v Ostravě a podobně. 

Oddělení vodíkových technologií ÚJV Řež
pod vedením Ing. Aleše Doucka, které mimo
jiné koordinuje projekt vodíkového autobusu
TriHyBus a podílí se na projektu první vodí-
kové lodi na světě ZEMSHIP v Hamburku, ak-
tuálně pracuje také na pilotním projektu uklá-
dání přebytečné energie ve formě vodíku, vy-
robeného elektrolýzou, včetně vývoje „zero-
gap“ alkalického elektrolyzéru. K tomu účelu
provozuje menší fotovoltaickou elektrárnu
s výkonem 12 kWp, odpovídající elektrolyzér
a malý PEM palivový článek s výkonem 4 kW.
I v tomto měřítku se při testování ukazují vý-
hody vodíku jako dlouhodobého nosiče ener-
gie: schopnost vyrovnávání výkyvů mezi vý-
robou a spotřebou energie, poměrně vysoká
účinnost převodu elektřiny na vodík a zpět.
Stejný tým zahájí v letošním roce i práce na
tématu konverze vodíku na syntetický metan
v podmínkách České republiky. �

Ing. Zdeněk Fajkus
VTUD e.V., Mnichov

Pramen: ZSW Stuttgart (31. 7. 2014)
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Můžete nám představit společnost Eco
Power Energy? Pokud vím, tak jste ještě
donedávna pracoval na pozici vedoucího
oddělení nových technologií společnosti
VEMEX?

Společnost Eco Power Energy s.r.o.,
byla založena na konci roku 2013 za úče-
lem výstavby plnicích stanic CNG, kterých
jak majitelé vozů na stlačený zemní plyn ví,
je málo. Společnost chce v průběhu 2 až 3
let vybudovat síť plnicích stanic v ČR, od-
hadem kolem 50 a přispět tímto způsobem
k lepším životním podmínkám a ekologi-
zaci provozu na pozemních komunikacích.

Proč by si podle Vás měli motoristé kupo-
vat vozidla s pohonem na stlačený zemní
plyn?

Zřejmě nemá cenu se zaštiťovat ekolo-
gickým provozem, což je mimo jiné hodně
velký argument, ale asi cítíme, že ekono-
mika převládá nad ochotou uvěřit, že pro-
voz na CNG je ten, který nám zbytečně ne-
zatěžuje životní prostředí. Proč bych si tedy
měl pořídit auto na CNG? Z toho důvodu,
že jeho provoz je minimálně o polovinu
levnější, výběr vozů je v současné době
pestrý, dokonce je již v distribuci i Škoda
Octavia a cena vozů je srovnatelná s cenou
vozů na diesel. 

Jak si stojí Česká republika v rozvoji CNG
ve srovnání s dalšími evropskými ze-
měmi? 

Podíváme-li se na okolní evropské státy,
tak na tom nejsme nejhůře, samozřejmě je
co zlepšovat, ale rozvoj CNG je spojitá ná-
doba mezi plnicí stanicí a počtem vozů. Do-
savadní trend výstavby je hodně závislý na
odběratelích a do budoucna to nebude
jinak. Budeme-li porovnávat Německo, Itá-
lii, Rakousko, Česko, Slovensko a Polsko,
tak je jasné, že poslední dvě země jsou
v této oblasti úplně na počátku. My jsme
sice malá země, ale máme relativně dobře
pokryté důležité tepny dopravy. Do mapy se
lze podívat na stránkách www.cngplus.cz,
kde se zájemci zobrazí aktuální seznam
všech plnicích stanic CNG v ČR. V sou-
časné době je v ČR v provozu 55 stanic, cca
904 v Německu, přibližně 903 v Itálii, v Ra-
kousku jich je asi 203, na Slovensku 8
a Polsko má kolem 20 stanic. Pozitivní je
skutečnost, že rozvoj CNG je u nás na vze-
stupu, meziroční nárůsty vozů ukazují ob-
rovský zájem u menších a středních pod-
nikatelů a to nejen v dopravě, ale také
u živnostníků. Nejvíce se obměňuje vozový
park u pekařů a uzenářů, kde jsou využí-
vány dodávkové vozy k přepravě zboží,
a také v rámci podnikových flotil referent-
ských vozů. 

Trh s CNG se u nás, jak jste uvedl, rozběhl.
Kde byly hlavní impulsy, které k tomu
vedly?

To je velmi dobrá otázka a je na ní po-
měrně snadná odpověď, ale než odpovím,
řeknu, že začátky nebyly nikterak snadné
a proto všem těm, kteří se nebáli a šli
touto cestou, patří dnes obrovské poděko-
vání, protože nám ukázali, jak lze využít
obnovitelný zdroj v dopravě. K vaší otázce
bych řekl toto, byla jedna dohoda o rozvoji
CNG mezi Českým plynárenským svazem
a vládou, kde se mimo jiné píše, že se
bude stát podílet na rozvoji dopravy na
CNG využitím vozidel s pohonem na stla-
čený zemní plyn. A jaká je realita? Jediný
rezort, který nastartoval rozvoj CNG v ČR
je Česká pošta s.p., která od roku 2013 za-
hájila rozvážkový provoz aut na CNG (cca
550 vozů). 

A jak na tom je Slovensko, pokud vím, tak
i ono patří do sféry zájmu Eco Power
Energy?

Jak jsem již řekl, ne dobře, je tam málo
stanic, pro CNG jako palivo nastavila
vláda od počátku vyšší sazbu spotřební
daně a návratnost takovéto investice je
mnohem delší než v ČR. Ve spolupráci se
společností VEMEX Energo, s.r.o., jsme
v Bratislavě na výstavišti INCHEBA
v rámci veletrhu Coneco prezentovali
naše záměry o výstavbě stanic i na Slo-
vensku. 

Klíčová pro další rozvoj užití zemního
plynu v dopravě, jak vyplývá z našeho roz-

hovoru, je výstavba plnicích stanic. Jejich
počet stále není dostatečný…

Co je dostatečný počet, 3800 volně do-
stupných benzínových stanic na území ČR?
To je otázka. V roce 1989 jich na území ČR
podle statistik bylo volně přístupných – ve-
řejných 330. Není jich dnes přece jenom
moc? Samozřejmě je to záležitost pop-
távky a nabídky a tak, aby se příslušná čer-
pací stanice uživila, bude do budoucna
mimo potravin a občerstvení prodávat
i léky. Kde je hranice dostatečnosti pro mo-
toristu a provozovatele, kam až je ochoten
motorista zajet pro pohonnou hmotu, aby
ho neobtěžovalo zajíždění několik kilome-
trů pro CNG. Shoda je asi na 180 – 200 sta-
nicích v ČR.

Novinkou jsou „domácí“ plnicí stanice.
Můžete nám o nich říci více?

Ne ne, v tomto případě nejde o no-
vinku, domácí plnicí stanice je poměrně
dost rozšířená a ne na trhu nová věc, na
internetu je jich v prodeji velká škála ve-
likostí a výkonů, jen si vybrat. Při pořizo-
vání takové domácí plničky je nutné se
podívat na několik hledisek, kolik ujedu za
rok kilometrů, nemám-li v okruhu své do-
jezdové vzdálenosti již vybudovanou ve-
řejnou plnicí stanici CNG a kolik chci plnit
vozů. 

Zvolím-li pro příklad kompresor o vý-
konu 5 m3/h a mám auto na CNG o ply-
nové nádrži 30 m3, budu toto vozidlo plnit
6 hod. Cena takové domácí plničky se po-
hybuje kolem 150 tis. Kč, u veřejné plnicí
stanice naplníte toto vozidlo do 3 minut.
Vše potom závisí na dalších faktorech, jako
je počet ujetých kilometrů za rok, platba
spotřební daně, hluk v rodinné zástavbě,
apod. 

Co vše obsahuje nabídka vaší společnosti,
přesněji realizujete výstavbu plnicích sta-
nic nebo máte i další aktivity? 

Naše společnost je v současné době za-
měřena pouze na výstavbu plnicích stanic
a jejich podporu.  

Cesty rozvoje CNG mohou být různé.
V Německu se zaměřili na výstavbu ma-
lých stanic v okresních městech, které mají
kapacitu 40 metrů kubických a denně ob-
slouží okolo 20 automobilů. Dnes jich tam
je více než 900 a trh s CNG je tím pádem
na úplně jiné úrovni.

Tato cesta je určitě dobrá, ale ve vztahu
k rozloze ČR a SRN je tento postoj od-
lišný. SRN má rozlohu 357 021 km2 a ČR
má 79 000 km2, tj. 4,5krát menší. Ano sou-
hlasím, že by stanice měla být v každém
okresním městě, tj. 76 stanic a dalších
130 dle uvážení a potřeby. Koncentrace
vozových parků, zájmu obyvatel, státu,
průjezdnosti danou lokalitou a to vše je
nutné zohlednit v připravovaných projek-
tech.

Auto s pohonem na stlačený zemní plyn 
se chová při jízdě stejně nebo lépe než na benzín,
řekl CzechIndustry Marcel Eder, generální ředitel společnosti Eco Power Energy s.r.o.
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Co je výhodnější, postavit plničku takříka-
jíc na zelené louce nebo umístit stojan
CNG v už existující čerpací stanici?

Rozhodně jsem příznivcem výstavby pl-
nicí stanice CNG v rámci čerpací stanice
a to z několika důvodů. Komfort při plnění,
doplním stlačený zemní plyn a můžu do-
plnit i benzín, dám si občerstvení či kávu,
má to svoje kladné stránky. Na druhou
stranu u plnicí stanice CNG, která stojí na
zelené louce, se ničím nezdržujete a ani
nemusíte nikoho potkat, natankujete a je-
dete.

Zájemce o případnou výstavbu plničky
CNG nebo koupi domácí plničky jistě za-
jímá, jaká je ekonomická návratnost.

To je závislé na velikosti a odběru. U ma-
lých domácích plniček si to snadno spočí-
táte. Kolik denně ujedu, kolik jsem inves-
toval a za kolik nakupuji ZP, náklady na pro-
voz (elektřina, servis a spotřební daň). Ná-
vratnost našich investic by neměla být
delší než 6 let.

Cestou, jak vybudovat plničku v místech,
kde není v dosahu zemní plyn, je využití
biometanu po jeho patřičné úpravě. Věnu-
jete se také této možnosti?

Ano, probíhají na toto téma jednání, vy-
budovat plnicí stanice u bioplynové sta-
nice. 

Jaká je dnes nabídka CNG vozidel na
našem trhu, je z čeho vybírat?

Počet typů vozů na CNG roste každým
rokem a je z čeho vybírat, jak bylo v úvodu
zmíněno. Letos na trh přišla Škoda Octa-
via, VW Golf a další modely, vozidla na
stlačený zemní plyn nabízejí i Fiat, Iveco,
Mercedes, Opel a jiní výrobci.

Automobily na CNG jsou dražší než kla-
sické modely. Jaká je návratnost investice
do vozidla na CNG?

Cena dieselu s CNG je srovnatelná.

Někteří majitelé automobilu si nechávají
dodatečně namontovat zařízení, které jim
umožňuje jezdit na zemní plyn. Není to
ekonomicky výhodnější než si koupit
automobil na CNG?

Určitě ne, rozhodně doporučuji raději
mírně ojetý automobil sériově vyráběný
než dodatečně montovaný, okamžitě ztra-
títe zavazadlový prostor. Umístění tlakové
nádoby jako palivového zásobníku je totiž
věc rozměrná. 

S předcházející otázkou úzce souvisí ži-
votnost a opotřebení upraveného mo-
toru… 

Toto je spíše otázka na specialistu, nebo
přímo výrobce motorů, ale z vlastní zkuše-
nosti a provozu vozidla na CNG mohu říci,
že se auto s pohonem na stlačený zemní
plyn chová při jízdě stejně nebo lépe než
na benzín.  

Jaká je podle Vás perspektiva CNG v do-
pravě. Zde mám konkrétně na mysli
jeho využití v nákladních automobilech,
zemědělské technice, ale také třeba
v lodní dopravě například na českých ře-
kách?

U nákladních automobilů je to jen otázka
času, kdy dopravci začnou přemýšlet o za-
vedení CNG do jejich dopravy. Je zde ně-
kolik faktorů při rozhodování o přechodu
na CNG a to dojezdová vzdálenost, místo
určení, hustota sítě atd.

U zemědělské techniky bych osobně
viděl využití biometanu, popřípadě
kombinace biometanu (vyčištěného)

a nafty. Motor by byl kombinovaný Die-
selGas.

Lodní doprava asi určitě ano, ne však
v plynné podobě, ale jako LNG (zkapal-
něný zemní plyn), skladuje se v kryogen-
ních nádobách při teplotě mínus 160
stupňů Celsia. 

Tato cesta je i pro nákladní a zeměděl-
skou techniku nejvhodnější. �
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Vsoučasné době jezdí u nás přes 7 500
CNG vozidel. Zemní plyn v dopravě se
prosazuje zejména díky nízkým cenám

tohoto paliva ve srovnání s naftou či benzi-
nem a díky ekologickým vlastnostem. V ČR
se CNG věnuje nezávislá Asociace NGV a tak
jsme se zeptali jejího předsedy, pana Zdeňka
Prokopce, na aktuální stav v oblasti CNG.

Jaký je současný stav v počtu CNG aut a sta-
nic v České republice?

Dnes u nás jezdí přes 7500 vozidel na
zemní plyn. Trend nárůstu v CNG oblasti sle-
dujeme každý měsíc. Jen za prvních šest mě-
síců přibylo skoro 800 CNG vozidel. S tím
souvisí i rostoucí počet CNG stanic. Motoris-
tům je nyní k dispozici 55 veřejných CNG sta-
nic. Nejnověji přibyly stanice v Kolíně a Ho-
doníně. Další stanice se staví například v Pří-
brami, Plzni, Olomouci, Velkém Meziříčí,
Hradci Králové, Vyškově a v Kosmonosích.
Také se zvyšuje kapacita stanic v Písku
a Hradci Králové. Investoři mají velké plány,
jen společnost Bonett Gas Investment, která
provozuje druhou největší síť stanic na če-
ském trhu a nabízí i dodávky technologií pro
třetí strany, plánuje investovat minimálně do
dalších 20 stanic. Tato firma vystavěla např.
i plnicí stanice pro závody Škoda Auto
v Mladé Boleslavi a pro Volkswagen v Brati-
slavě; zde se dokonce díky vysoké produkci
vozů Škoda Citigo, VW Up! a Seat Mii mu-
sela navyšovat dodatečně kapacita. I to
svědčí o velkém zájmu o CNG. 

A jaká je situace s autobusy na CNG?
Od loňského roku přibylo více než 100

CNG autobusů a nyní jich u nás jezdí přes
500. Nejvíce si jich pořizují dopravní podniky,
které již mají se CNG zkušenosti. Provoz
autobusů na tento pohon totiž ušetří mili-
onové částky. Třeba v Pardubicích za rok
2012 díky CNG uspořili přes 10 milionů Kč.
Jezdí zde 20 CNG autobusů a každý najede
průměrně 80 tisíc kilometrů za rok. Také další
dopravní podniky udávají vysoké úspory
s využitím zemního plynu. Například v Karlo-
vých Varech ušetří průměrně za rok 150
tisíc Kč na každém CNG autobusu, v Jihlavě
v roce 2012 uspořili 4,4 mil. Kč, v Táboře přes
2,5 mil. Kč.

Předpokládáte, že díky dotacím na CNG
autobusy, jejich počet ještě vzroste?

Dovolím si odhadnout, že díky aktuálním
dotacím přibude do dvou let minimálně 250
dalších CNG autobusů. V Brně totiž plánují
díky nim pořídit 100 CNG autobusů, podobné
počty plánuje i Ostrava a s dalšími plyno-
vými autobusy počítají i v Ústí nad Labem.
Je určitě správné, že největší počty těchto
ekologických autobusů by měly jezdit ve vel-
kých městech. Ovšem situace v Praze je pro
mne nelogická. Komunální vozy na zemní
plyn v Praze fungují skvěle, jejich počet se

neustále navyšuje, ale dopravní podnik auto-
busy na plyn nepodporuje

Jaké jsou největší překážky rychlejšího roz-
voje CNG v ČR? 

Dosud největší překážkou byl omezený
počet čerpacích stanic, ale to už je dávno mi-
nulostí a situace se stále zlepšuje. Veřejných
stanic je dnes k dispozici 55 a minimálně 10
dalších jich ještě do konce roku přibude. Pro
nejbližší roky lze předpokládat, že počet CNG
stanic u nás dále vzroste. Na konci letošního
ledna byla představena evropská směrnice
o zavádění infrastruktury pro alternativní pa-
liva. Členské státy mají pro průmysl vytvořit
takové podmínky, aby směřoval investice
právě tímto směrem. Pro stlačený zemní plyn
v dopravě to znamená vybudování CNG sta-
nice každých 150 km do roku 2020. To je ve-
liká pobídka jak pro plynárenské společnosti,
tak i pro soukromé investory. Také bych rád
zmínil možnost pořízení malých domácích pl-
niček, kterých u nás funguje přes 120.

Zmiňujete domácí malé plničky. Původně
měly doplnit síť veřejných plnicích stanic.
Podařilo se?

Myslím, že vzhledem k jejich počtu se to
do určité míry povedlo. Ovšem největším je-
jich problémem je stále jejich pořizovací
cena. Cena malých plniček se totiž pohybuje
kolem 150 tisíc Kč. Pokud si ovšem porov-
náte cenu CNG z této malé plničky a cenu
benzinu, návratnost této investice je rychlá
a pro uživatele v odlehlých místech v pod-
statě eliminuje nutnost prodlev při čerpání
CNG na veřejných stanicích. Kubík plynu z
malé plničky vyrobíte za cca 12 Kč, aktuální
cena benzinu je kolem 36 Kč za litr. Přičemž
kubík CNG odpovídá energeticky litru ben-
zinu.

Aktuálně je na trhu k dostání Škoda Octavie
na CNG. Hodně firem čekalo na toto fleetové
vozidlo. Sledujete vyšší zájem o CNG ve spo-
jitosti s tímto domácím modelem?

Škoda Auto má v plánu vyrobit letos okolo
800 Škoda Octavií G-TEC a pro příští rok do-
konce skoro 2000 automobilu tohoto mo-
delu. Již nyní mají v automobilce objednávky
na letošní roční plánovanou výrobu vozidel.
Dá se tedy říci, že CNG Octavie je velikým im-
pulsem pro nárůst zemního plynu v dopravě
a skutečnou šancí pro zákazníky šetřit vý-
znamnou měrou náklady. Jsme tomu samo-
zřejmě rádi, ale o to více je potřeba nyní vy-
řešit dostatečný počet stanic a také bychom
rádi dořešili problematiku garážování těchto
vozidel.

S čím dalším byste potřebovali pomoci?
Rád bych, aby stát šel příkladem a podpořil

alternativní pohony jejich nákupem a využí-
váním. Například aktuálně Ministerstvo život-
ního prostředí, které ohlásilo potřebu vymě-

Úspora 50 procent za palivo 
je hlavním impulsem pro pořízení vozu na CNG
Prodej stlačeného zemního plynu (CNG) v České republice nadále dynamicky roste. Spolu s tím se
rozvíjí i infrastruktura plnicích stanic a zvyšuje se počet vozidel na CNG pohon. 

22
2I2014

Ing. Zdeněk Prokopec, předseda Asociace NGV

Asociace NGV o. s. - asociace pro pod-
poru využití zemního plynu a biometanu
v dopravě (dále jen NGVA) byla založena
v srpnu roku 2009 jako nezisková od-
borná platforma pro podporu implemen-
tace a provozu technologií pro využití
zemního plynu a biometanu v dopravě.
Hlavním cílem je sdružování odborníků
a společností v oblasti technologií
NGV, ustanovení technologické plat-
formy na úrovni ČR, spoluvytváření me-
todiky, vzorů a sjednocení norem pro ob-
last NGV, vytvoření zázemí pro služby vý-
robcům a uživatelům NGV, posuzování
a monitorování projektů v oblasti NGV,
včetně jejich financování, národní a me-
zinárodní spolupráce na společných pro-
jektech, výměna know-how, využití
fondů EU, grantů a státních dotací pro
projekty, školení a osvěta. NGVA je čle-
nem NGVA Europe - Evropské asociace
NGV, IANGV – International Association
for natural gas vehicles prostřednictvím
členství v NGVA Europe a dále je čle-
nem CzBA - České bioplynové asoci-
ace. Členy NGVA jsou například České
vysoké učení technické v Praze, Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze,
Česká bioplynová asociace, Sdružení
automobilového průmyslu, výrobci kom-
presorů pro CNG, firmy zabývajících se
přestavbami aut na pohon CNG, dodava-
telé komponentů pro CNG systémy. Ze
vzájemné spolupráce těchto firem
vznikla Strategická výzkumná agenda
a Implementační akční plán v oblasti vy-
užití zemního plynu a biometanu v do-
pravě. Pro více informací kontaktujte
pana Zdeňka Prokopce, email zproko-
pec@ngva.cz, www.ngva.cz



nit část vozového parku. V nabídce CNG vo-
zidel na našem trhu je přes 45 typů osobních
i užitkových automobilů. Dokonce největší
výběr je právě mezi referentskými či mana-
žerskými vozidly. Dále bychom samozřejmě
ocenili další podporu při řešení zmiňovaného
problému s garážováním těchto vozidel, aby-
chom se vyrovnali evropskému standardu. 

Jak vidíte další vývoj dopravy na zemní
plyn?

Stále více firem a domácností potřebuje
šetřit a úspora 50 procent za palivo je hlav-

ním impulsem pro pořízení vozu na CNG.
Nejdůležitější je vyzkoušet si automobil na
zemní plyn v reálném provozu, především jej
natankovat, protože plná nádrž za čtyři
stovky přesvědčí i pesimisty. Jen za minulý
rok u nás přibylo 2 tisíce CNG vozidel. Dou -
fám, že v tomto roce bude nárůst ještě vyšší.
Vliv na to samozřejmě bude mít CNG Škoda
Octavie a také vysoká cena klasických pohon-
ných hmot. Další budoucnost vidím i v sek-
toru LNG, tedy zkapalněného zemního plynu,
který ve stejném objemu nádrže uchovává
přes 2krát více energie, než CNG. To je vý-

hodné pro dojezdy vozidel a tady se předpo-
kládá velké uplatnění u kamionové dopravy.
Právě možnost využití LNG v ČR řeší meziná-
rodní projekt LNG Masterplan, jehož se
účastní 32 subjektů z celé Evropy a za ČR je
účastníkem Asociace NGV o. s. Projekt byl
zahájen koncem minulého roku a jeho reali-
zace bude probíhat do konce roku 2015. Cel-
kový rozpočet pro českou část je zhruba 
200 000 euro. Kromě zaměření je unikátní
tím, že je to největší uskupení v rámci EU
a pro ČR je to jediný projekt zabývající se vy-
užitím LNG.�

Automobilová doprava se dnes na množ-
ství emisí v ovzduší podílí z asi 30 %
a má negativní vliv na kvalitu života

obyvatel. Problém se vedle osobních automo-
bilů týká také veřejné dopravy. V České repub-
lice dnes jezdí podle údajů Centrálního regis-
tru vozidel kolem 20 tisíc autobusů veřejné do-
pravy, které přepraví ročně přes 2 miliardy
osob. Alarmující je však stáří a stav těchto vo-
zidel, které v průměru slouží kolem 15 let a vět-
šina nesplňuje nejpřísnější emisní normy. Při-
tom investice spojená s nákupem nových vozů
se díky nižším nákladům na alternativní po-
honné hmoty vrátí již za 4 roky.

Obnova vozového parku je v České repub-
lice stále velmi pomalá, potvrzují údaje Cen-
trálního registru vozidel. Průměrné stáří vozi-
del roste a tento problém se netýká pouze
osobních automobilů, ale také prostředků ve-
řejné dopravy. Rychlejšímu rozvoji ekologické
hromadné dopravy, která řeší emisní problém
zejména ve velkých městech, však podle od-
borníků nic nebrání. „V současné době jsou na
trhu pro potřeby městské hromadné dopravy
k dispozici alternativy v podobě vozidel hy-
bridních, na stlačený zemní plyn nebo elek-
třinu. Ty se ale samozřejmě liší nejen svými
emisními, ale také ekonomickými vlast-
nostmi,“ vysvětluje Jiří Lachout ze společnosti
E.ON Energie.

Ekologické předpoklady hovoří ve prospěch
stlačeného plynu (CNG) i elektřiny, které v po-
rovnání s naftou produkují výrazně menší
množství emisí. “Díky přechodu na alterna-
tivní pohon lze v některých případech dosáh-
nout snížení emisí až o 90 %. Tato vozidla totiž
neprodukují žádné saze. Například zemní plyn
má při spalování téměř nulové pevné pra-
chové částice, se kterými má právě Česká re-
publika velký problém. Mají totiž karcinogenní
a mutagenní účinky," vysvětluje Jan Ruml, vý-
konný ředitel Českého plynárenského svazu. 

Ve veřejné dopravě se dnes v ČR mohou lidé
setkat s autobusy na CNG, důvodem je ze-
jména rychlá návratnost investice. „Stlačený
zemní plyn zřejmě nejlépe splňuje požadavky
ekologické a zároveň i ty ekonomické. V České
republice dnes jezdí kolem 500 takových auto-
busů a potvrzuje se i předpoklad, že se peníze
za jejich nákup rychle vrátí,“ vysvětluje Jiří La-
chout. Například město Tábor dnes provozuje
38 autobusů na CNG a ročně šetří miliony
korun na pohonných hmotách. „Provozní ná-
klady u autobusů a vozidel komunální techniky
na CNG jsou mezi 50 až 60 % oproti pohonu na
naftu,“ potvrzuje zkušenosti z praxe Lubomír
Šrámek, mluvčí města Tábor. V roce 2013
úspora proti naftě činila 4,3 miliony Kč. Město
odhaduje, že prostředky vložené do moderni-
zace vozového parku se mu vrátí díky levněj-

šímu provozu do 4 až 6 let. K rychlé návratnosti
nákladů na nákup vozidel hromadné dopravy
na alternativní pohony lze navíc přispět pomocí
státních dotačních titulů a zdrojů Evropské unie.
Letos byl z Operačního programu Životní pro-
středí podpořen například nákup CNG auto-
busů pro účely městské hromadné dopravy
stejně jako výstavba nových čerpacích stanic na
zemní plyn. „Hlavním cílem podpory čisté mo-
bility je pro nás snižování emisí znečišťujících
látek," potvrzuje Jana Taušová z tiskového od-
dělení ministerstva pro životní prostředí.

Sdružení dopravních podniků ČR, které
sdružuje 19 největších provozovatelů městské
dopravy v České republice, se staví k většímu
nakupování ekologických vozidel pozitivně:
„Jsme toho názoru, že v současné době již
není ve srovnání s naftou rozhodující ekolo-
gický vliv CNG, ale zejména ekonomický, spo-
jený s podporou nákupu vozidel, výstavby pl-
nicích stanic a zejména daňové zvýhodnění
CNG. V posledních letech proběhla ve většině
podniků masivní obnova vozového parku,
často s podporou fondů EU a za autobusy
s pohonem CNG. Další se k tomuto kroku
chystají.“ vysvětluje Antonín Macháček, vý-
konný ředitel Sdružení dopravních podniků
ČR. „Vedle rozvoje CNG podporujeme také
elektromobilitu,“ uzavírá. �

Zdroj: Tisková zpráva E.ON

V České republice je dnes 56 veřejných plni-
cích stanic na CNG a do konce roku by jich
mohlo být až 80. Od začátku roku u nás při-
bylo 1 200 CNG vozidel. Stejně tak roste i pro-
dej CNG, v minulém roce dosáhl rekordních
22 milionů metrů krychlových, což byl mezi-
roční nárůst 45 procent. 

„Od začátku roku přibylo skoro 1 200 CNG
vozidel. S tím souvisí i rostoucí počet CNG
stanic. Motoristům je nyní k dispozici 56 ve-
řejných CNG stanic,“ říká Zdeněk Prokopec,
předseda představenstva Asociace NGV. Nej-
nověji přibyla stanice v Kolíně a Hodoníně.
Další stanice se staví například v Příbrami,
Plzni, Olomouci, Velkém Meziříčí, Hradci Krá-
lové, Vyškově, Kosmonosech, Břeclavi,
Mostě, Pardubicích, Českých Budějovicích,

Mladé Boleslavi, Chrudimi ad. Také se zvyšuje
kapacita stanic v Písku a Hradci Králové. „Cel-
kově by tak do konce roku mohlo být u nás
celkem 80 CNG stanic,“ dodává Prokopec.

Nejvíce CNG stanic má Praha. „Od srpna
budou moci motoristé natankovat  na nové,
celkově již deváté, CNG stanici v Praze Štěr-
boholech,“ říká Zdeněk Prokopec. Tato stanice
je společnosti TUkas, která patří mezi přední
prodejce CNG vozidel a za poslední 2 roky
prodala téměř 100 aut s pohonem na CNG.
Stanice tak bude sloužit nejen fleetovým zá-
kazníkům společnosti TUkas, ale i široké ve-
řejnosti. Stanici dodala společnost Bonett Gas
Investment, která do konce roku plánuje ote-
vřít v Praze další 2 vlastní CNG stanice a cel-
kově zainvestovat dalších 20 stanic. �

23
2I2014

Veřejná doprava se v ČR negativně podílí na kvalitě ovzduší,
výměna starých vozidel sníží emise až o 90 %

Až 80 CNG stanic do konce roku



Před 85 lety se tak začala psát historie
pražského teplárenství, které dnes
výraz ným způsobem ovlivňuje život sta-

tisíců Pražanů se všemi pozitivními efekty,
jenž tento moderní a ekologický způsob vytá-
pění přináší.

Dálkovému vytápění předcházelo zřizování
ústředního topení v jednotlivých budovách.
Za první tepelné zařízení v hlavním městě je
považována podzemní dvoutrubková síť
v Zemském ústavu pro choromyslné v Bohni-
cích, vystavěná v letech 1906 až 1911. O něco
mladší jsou dodávky tepla párou z předměst-
ských elektráren v Karlíně, na Smíchově a Žiž-
kově.

Vznik holešovické elektrárny byl spojen
s elektrizací Prahy a potřebou zdroje, který by
dodával elektřinu v potřebném množství.
S její výstavbou bylo započato v létě 1898
a oficiálně byla uvedena do provozu 7. dubna
1900.  Veškeré její strojní zařízení bylo od če-
ských dodavatelů a také většina elektrického.
Elektrárna se od počátku stala vizitkou a sou-
časně „zkušební“ laboratoří našeho prů-
myslu, svědkem proměn, kterými elektroener-
getika na počátku 20. století procházela. Prak-
ticky nepřetržitě probíhala její modernizace,

kdy parní stroje byly postupně nahrazeny tur-
bínami, původní kotle novými s vyšší účin-
ností atd. Doplňme, že o využití dálkové do-
dávky tepla z holešovické elektrárny se začalo
uvažovat v souvislosti s výstavbou elektrárny
Ervěnice, která byla uvedena do provozu
v roce 1926 jako nový zdroj elektrické energie
potřebného výkonu pro hlavní město. Bylo tak
možné část páry využít pro vytápění domů
a současně pro holešovické jatky a pivovar.

Historický vývoj 
Teplo začala elektrárna dodávat v roce 1929
prvním napáječem pro horní oblast Holešo-
vic, o rok později byl budován druhý napáječ
pro dolní oblast Holešovic. Postupně rostl
počet odběratelů, který v roce 1938 dosáhl
počtu 200, délka parní tepelné sítě tehdy byla
18 kilometrů (v roce 1956 byla do provozu
uvedena třetí parovodní větev – Hrad) V roce
1934 byla zahájena dodávka tepla ze spalovny
odpadků ve Vysočanech.

Po druhé světové válce v souvislosti s roz-
vojem bytové výstavby vznikaly v Praze
uhelné výtopny zabezpečující nové byty tep-
lem – Kobylisy, Vršovice, Podolí, Solidarita,

U trati, Bořislavka, Liboc. První uhelná tep-
lárna v Praze byla budována v roce 1961 ve
Veleslavíně spolu se sídlištěm Petřiny. Násle-
dovala teplárna Malešice I, uvedená do pro-
vozu v roce 1962 a teplárna Michle o dva roky
později. V letech 1965-1966 byla uvedena do
provozu mazutová výtopna Invalidovna. V še-
desátých letech rovněž dochází k rozšíření
elektrárny Holešovice a rekonstrukci spalovny
ve Vysočanech. V roce 1968 činila celková
délka stávajících tepelných sítí cca 100 kilome-
trů.

Koncem 60. let byl schválen první generel
zásobování hlavního města teplem. V jeho
rámci byl v letech 1973 až 1979 uváděn do
provozu centrální zdroj Třeboradice I + II
a v roce 1986 Třeboradice III. Centrální zdroj
Malešice I, II a III rovněž ve třech etapách –
v letech 1962 až 1986, centrální zdroj Michle
ve dvou etapách 1964 – 1981. V roce 1988 byla
v Praze celková délka primárních sítí 890 km
a 350 km sekundárních tepelných sítí. V letech
1986 – 1992 probíhala výstavba nové spa-
lovny v Malešicích. Pro přesnost uvádíme, že
Teplárna Malešice II, uvedená do provozu
v roce 1972, byla posledním velkým zdrojem
na tuhé palivo v Praze. Další akce zabezpeču-

Ekologické teplo pro Prahu již 85 let
V lednu 1929 dodala holešovická elektrárna první páru k vytápění budov v nejbližším okolí. Celá trasa
tehdy měřila 1100 metrů a vedla z kotelny elektrárny speciálně vybudovaným tunelem pod
podmokelskou tratí státní dráhy, Královskou oborou, třídou Bubenskou a Veletržní až k paláci
Pražských vzorkových veletrhů. 
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jící CZT v hlavním městě již byly zaměřeny na
ekologicky čistší paliva - těžký topný olej,
lehký topný olej a v posledním období vý-
hradně na zemní plyn. Velké sídlištní celky bu-
dované od roku 1974 – Jižní Město I a další
byly zásobovány teplem prostřednictvím blo-
kových plynových kotelen středního výkonu. 

V sedmdesátých letech vznikla myšlenka
zásobovat Prahu teplem z vhodného zdroje
v blízkosti hlavního města, kdy by byly využity
přednosti společné výroby tepla a elektřiny -
tzv. kogenerace. Nejvhodnějším zdrojem pro
realizaci projektu po jeho ekonomickém hod-
nocení byla 40 km vzdálená Elektrárna Mělník.

Významným mezníkem v dalším rozvoji zá-
sobování Prahy teplem byl vznik a. s. Pražská
teplárenská 1. května 1992. S ní je spojena re-
alizace projektu Zásobování hlavního města
Prahy teplem z Elektrárny Mělník (ZTMP),
který spojil Elektrárnu Mělník I se stávajícími
zdroji Pražské teplárenské – Teplárnou Male-
šice, Výtopnou Třeboradice, Teplárnou Michle
a několika menšími výtopnami na pravém
břehu Vltavy. Základ této teplárenské sou-
stavy vznikl v říjnu 1995.

V roce 1998 byla zahájena výstavba další
fáze tepelného napáječe – prodloužení do Již-
ního Města, následovaly Krč, Novodvorská,
Lhotka, Libuš a Modřany. Na přelomu roku
2002/2003 byl připojen i první mimopražský
odběratel - město Neratovice. V roce 2003
byly připojeny na pravopobřežní teplárenskou
soustavu Invalidovna a Libeň, o dvě léta poz-
ději Horní Počernice. V letech 2002 až 2007
byly postupně připojovány Technologický
park Praha-Jižní Město a objekty Vězeňské
služby ČR na Pankráci.  Důležitým mezníkem
v dalším rozvoji pražské teplárenské soustavy
se stal přechod tepelného napáječe na levý
břeh Vltavy do dolních Holešovic štolou vy-
hloubenou více než 25 metrů pod úrovní dna
Vltavy v roce 2012.

Aby se městu lépe dýchalo
V článku z roku 1929 věnovaném první do-
dávce páry k vytápění bylo zdůrazněno, že ho-
lešovická elektrárna „pomáhá zbaviti Prahu
od zbytečného kouře a domácích topenišť.“
Nebylo tomu náhodou. Přínos dálkového vy-
tápění ke zlepšování čistoty ovzduší byl v té
době již dostatečně znám. Diskuse pražských
radních a odborníků o škodlivosti některých
látek v ovzduší vznikajících při spalování tu-
hých paliv a jejich vlivu na zdraví obyvatel se
přitom datují v hlavním městě od 90. let 19.
století. 

V Praze se topilo především hnědým uhlím
se všemi důsledky, které tento způsob zajišťo-
vání tepla a teplé vody v domácnostech i prů-
myslových podnicích přinášel. Například
v roce 1962 bylo v hlavním městě „cca 7500
domovních a blokových kotelen, asi 10 sídlišt-
ních výtopen -  velkých kotelen v samostat-
ných objektech pro dálkové vytápění celých
sídlišť a tři teplárny, které současně vyrábějí
elektrickou energii. Nicméně velká většina
pražských bytů (kolem 85 procent) je stále od-
kázána na primitivní lokální vytápění kamny
na uhlí. Převážná většina kotelen má zařízení
nevyhovující, přestárlé…“ 

Ekologizace životního prostředí v Praze
s přispěním dálkového vytápění by vydala na
samostatnou studii. Stručně je možné kon-
statovat, že nejprve byly kotelny nahrazo-

vány palivy s menším množstvím vypouště-
ných škodlivých látek do ovzduší – lehké
a těžké topné oleje. Pak začala doba plynofi-
kace zdrojů a likvidace zastaralých a ekolo-
gicky nevyhovujících uhelných výtopen
spolu s budováním zařízení pro minimalizaci
vypouštění škodlivých emisí z tepláren. Na
teplárny pak byly napojeny tepelné systémy
likvidovaných kotelen. Například v roce 1977
bylo v Bubenči 33 uhelných kotelen nahra-
zeno předávacími stanicemi. Po přivedení
tepla z Mělníka do Jižního Města zde bylo od-
staveno 33 plynových kotelen, v Modřanech
6 kotelen a výtopna a nahrazeny předávacími
stanicemi. 

Uveďme ještě jeden příklad. V květnu 1999
uvedla Pražská teplárenská do provozu svou
nejvýznamnější ekologickou stavbu – rekon-
strukci dvou uhelných kotlů teplárny Male-
šice II. Zařízení, které bylo rekonstruováno
v letech 1997 až 1999 pod pracovním názvem
BIVOJ, přispívá k hospodárnějšímu provozu
teplárny, umožnilo přechod z hnědého uhlí na
nízkosirné černé uhlí a současně splňuje po-
žadavky na velmi přísné zákonné emisní li-
mity. Porovnáme-li to se stavem před zaháje-
ním rekonstrukce, výsledkem je výrazné sní-
žení ročního množství znečišťujících látek vy-
pouštěných do ovzduší, a to např. u tuhých
látek až o 93 %, v případě SO2 o 83 %.

Sečteno a podtrženo. Dokladem snižování
emisní zátěže ze zdrojů Pražské teplárenské
a z elektrárny Mělník I je, že emise z nich cel-
kově poklesly v letech 1992 až 2004 u tuhých
látek (TZL) 250x, u oxidů síry (SO2) 14x,
u oxidu uhelnatého (CO) 9x a u oxidů dusíku
(NOx) 7x. Emise z elektrárny Mělník I poklesly
v letech 1995 až 2004 u tuhých látek 18x,
u oxidů síry 11x a u oxidů dusíku 2x. K tomu
je třeba připočítat připojení přes 250 kotelen
na tuhá paliva na tepelné rozvody. Přitom toto
nebyl konečný stav a Pražská teplárenská
v rámci své strategie Čisté teplo pro Prahu re-
alizovala další projekty, které přispěly k tomu,
aby teplárenství co nejméně zatěžovalo ži-
votní prostředí v hlavním městě, viz malešický
BIVOJ. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit jednu
skutečnost. Největším znečišťovatelem ovz-
duší v Praze je automobilová doprava a její
podíl neustále roste. Naproti tomu se partici-
pace teplárenství každoročně snižuje. Bohu-
žel, obojí je často takříkajíc házeno do jednoho
pytle a teplárenství je neprávem přičítána
větší role na znečištění ovzduší, než je skuteč-
nost.

Dalším znečišťovatelem je lokální plynové
topení. Při spalování zemního plynu, jak na-
příklad dokládají studie z SRN, se uvolňuje při-
bližně poloviční množství škodlivých emisí,
než je tomu při používání uhlí jako paliva. Při-
tom plynové topení v bytech a malých kotel-
nách není vybaveno žádnými odlučovači, níz-
koemisními hořáky atd. Komíny v lokálním
vytápění dosahují výšky cca 13 metrů, za-
tímco teplárenské jsou v průměru desetkrát
vyšší. Takže při spalování v teplárnách dochází
k výraznému zředění a širokému rozptylu
zbytku škodlivých látek, které nezachytí odlu-
čovače, ve velkých výškách. V případě inverze
jsou emise nad inverzní vrstvou, zatímco z lo-
kálního topení zemním plynem jsme nuceni
je vdechovat, neboť se pohybují těsně nad
zemí. To by měli mít na paměti ti, kteří s ne-
znalostí věci prosazují lokální plynové topení
na úkor dálkového vytápění, které je jedno-
značně nejekologičtějším způsobem dodávky
tepla a teplé vody. Při započtení všech ná-
kladů včetně revizí navíc vychází lokální ply-
nové topení dráž. Samostatnou kapitolu pak
tvoří bezpečnost dodávky plynu a jejich
možné využití k politickému nátlaku, jak jsme
toho byli svědky v roce 2009 a koneckonců
v souvislosti s vývojem rusko-ukrajinských
vztahů je tomu tak i dnes.

Další výhody PTS v Praze
Nespornou výhodou pražské teplárenské sou-
stavy je kromě výrazných ekologických pří-
nosů a levného tepla především vícepalivová
základna: V Elektrárně Mělník I se spaluje
české hnědé uhlí. V Teplárně Malešice jsou
k dispozici kotle spalující černé uhlí a plyn.
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Teplárna Michle spaluje plyn a mazut, Tep-
lárna Třeboradice a Výtopna Krč spalují zemní
plyn. Kromě toho do soustavy dodává teplo
také spalovna Malešice, která spaluje komu-
nální odpad. Složení uvedených zdrojů zaru-
čuje, že při výpadku jednoho druhu paliva ne-
dojde k přerušení dodávek tepla pro obyva-
tele, kteří jsou na tuto soustavu napojeni. Za-
pojení zdrojů tepla a umístění čerpacích stanic
dovoluje, aby v případě potřeby mohly zdroje
pracovat pouze lokálně, nebo mohou rozvá-
dět tepelnou energii ve formě horké vody
i místo některých jiných zdrojů.  Společnost
Pražská teplárenská přitom myslí na budouc-
nost a hledá způsoby jak dále zvyšovat bez-
pečnost dodávek, rozšiřovat svou palivovou
základnu a přitom snižovat dopad výroby
tepla a elektřiny na životní prostředí. Studuje
například možnosti využití biomasy pro vý-
robu tepla či spolupracuje na přípravě využití
skládkového plynu a malých kogeneračních
jednotek v Praze. To vše zvyšuje bezpečnost
a spolehlivost dodávky tepla.

Kombinovanou výrobou tepla a elektrické
energie (tzv. kogenerací) dochází k podstat-
nému zvýšení efektivnosti využití paliva a sní-
žení ekologické zátěže ovzduší. Provozem ko-
generace je možné uspořit až 35 procent pa-
liva oproti oddělené výrobě tepla a elektrické
energie. Navíc umožňuje díky technickým
opatřením spalovat i méně kvalitní, a tedy lev-
nější druhy paliva. Podle výzkumů mají teplá-
renské provozy při správném způsobu provo-
zování KVET nejnižší emise látek znečišťují-
cích ovzduší na jednotku výroby.

Evropská unie proto považuje KVET, resp.
teplárenství za významný nástroj ke snížení
závislosti Evropy na dovozu energetických
zdrojů a rovněž za způsob účinného zmenšo-
vání škodlivých emisí a radikálního ozdravení
životního prostředí. Zprovozněním PTS došlo
v Pražské teplárenské od roku 1995 k navý-
šení podílu tepla dodaného z kogenerační vý-
roby na celkové dodávce tepla. Oproti hod-
notě 41 % v roce 1994 byla již v roce 1997 pře-
kročena hodnota 50 % zmíněného ukazatele
a její podíl se dále zvyšuje. Cílem je dosažení

úrovně 63 % tepla dodaného z kogenerační
výroby.

Teplo ze soustav CZT snižuje rizika nebez-
pečných havárií u konečných odběratelů (mé-
diem je pouze teplá voda), která se vyrábí
mimo místo konečné spotřeby. Ke zvýšení
bezpečnosti dochází i díky odborné údržbě,
obsluze a řízení soustavy jejím provozovate-
lem. Výpadky dodávky tepla jsou z uvedených
důvodů minimální.

Dálkové teplo je komplexní služba, kde je-
dinou „povinností“ zákazníka je otočení radi-
átorového ventilu. U dalších způsobů vytá-
pění do nákladů za teplo vstupuje mimo ceny
paliva i investice, opravy, obsluha, údržba
a revize tohoto zařízení. Teplo ze systému CZT
nabízí vysoký komfort tepelné pohody s méně
starostmi, než je tomu při vytápění plynem
nebo elektřinou. V souvislosti s růstem cen
nositelů energie bude patřit cena za teplo
z CZT k nejnižším, v řadě případů je tomu tak
již dnes. S využitím kogeneračního způsobu
výroby tepla a elektrické energie se stává
takto dodávaná tepelné energie kromě všech
uvedených předností ekonomicky nejvýhod-
nější.

Konečně, u tepláren pracujících v kogene-
neraci je elektrický výkon vyveden do distri-
buční soustavy. Proto tyto tepelné energe-
tické zdroje mohou sehrát významnou roli při
nouzovém zásobování, v našem případě
Prahy, elektrickou energií, pokud by došlo
k rozpadu přenosové soustavy. V rámci bez-
pečnostního výzkumu se uvažuje s tím, že by
tyto teplárenské zdroje mohly být v bu-
doucnu využívány jako zdroje ostrovních pro-
vozů pro nouzové zásobování elektřinou v kri-
zových situacích.  

Dnešek a zítřek zásobování teplem 
Pražská teplárenská soustava se rozkládala až
do roku 2012 na pravém vltavském břehu.
Poté, co tepelný napáječ překonal Vltavu, je
možné teplo přivést poprvé do části Prahy le-
žící na levém břehu – do dolních Holešovic
a následně do dalších městských částí. 

Dolní Holešovice mají za sebou druhý rok
obnovy rozvodných teplárenských zařízení
(RTZ), v jejichž rámci je původní dodávka
tepla v páře nahrazována moderními horko-
vody, které jsou modernější, snáz regulova-
telné a efektivnější. Jedná se o velice nároč-
nou záležitost, která je komplikovaná v tom,
že se musí vždy rekonstruovat poměrně velká
část sítě naráz. Životnost nového předizolova-
ného potrubí je plánována na desítky let a tak
by se v dolních Holešovicích nemělo dlouho
kopat, protože současně jsou modernizovány
tramvajové svršky. V minulém roce se k Praž-
ské teplárenské soustavě připojilo přes 70
předávacích stanic. Společně s těmi, které
byly přepojeny v roce 2012, tak již horkou
vodu odebírá skoro 90 předávacích stanic.
Letos by mělo být připojeno dalších 27.

„Dodávky tepla v horké vodě navíc přine-
sou odběratelům v dolních Holešovicích větší
spolehlivost a snadnější regulovatelnost, než
tomu bylo v případě páry. Díky tomu bude
možné ušetřit významné množství odebra-
ného tepla a omezit plýtvání. Další úspory by
měla přinést skutečnost, že cena tepla z Praž-
ské teplárenské soustavy není tolik závislá na
ceně zemního plynu. Ten jako jediné palivo
využívá teplárna Holešovice, která až dosud
pro tuto oblast vyráběla teplo... Při nárůstu
ceny zemního plynu proto stoupá cena tepla
z PTS pomaleji než z plynových zdrojů,“ na-
psal Zpravodaj Pražské teplárenské v závěru
minulého roku.

Po dokončení prací v dolních Holešovicích
by se měly přesunout do horních Holešovic
včetně Letné. Podle plánů by horká voda
z Pražské teplárenské soustavy v Praze 7 měla
úplně nahradit páru přibližně do roku 2019.
Napojením Holešovic na PTS se zvýší efekti-
vita této rozsáhlé teplárenské soustavy, neboť
nárůst odběrů tepla umožní více využít kapa-
city kogeneračních zdrojů. Změny se dotknou
i holešovické teplárny, která se postupně
stane špičkovým zdrojem

V Pražské teplárenské věnují pozornost při
rozvoji rozvodných zařízení i novým develo-
perským záměrům, které míří do Karlína a Vy-
sočan a mnozí z nich zvažují připojení na PTS.
Významný odběratelský potenciál se skrývá
i v oblasti Letňan, vyhraničený sídlištěm Pro-
sek, Kbely a Třeboradicemi, a většina inves-
torů se logicky zajímá o možnost připojení
k blízké hlavní páteři PTS.

Samostatnou kapitolu tvoří odstávky. Ty
nejsou jen příležitostí opravit poškozené zaří-
zení, aby byla zajištěna bezpečná dodávka
tepla a teplé vody, ale také odstranění slabých
míst na rozvodné síti, tedy investicí do bu-
doucna.

Dnes PTS zásobuje více než třetinu obyva-
tel Prahy a svou dimenzí a celkovou délkou
přesahující 80 km je to jedna z největších tep-
lárenských soustav v Evropě, v mnoha smě-
rech unikátní. Umožňuje udržet příznivé ceny
tepla díky využití českého uhlí, přitom s rezer-
vou splňuje všechny ekologické požadavky.
Teplárenství v našem hlavním městě je svým
významem nenahraditelné a jeho role bude
bezpochyby z řady důvodů naznačených
v tomto článku růst.  Významné v tomto
směru je, že společnost Pražská teplárenská
věnuje soustavnou pozornost nejen jeho roz-
voji, ale i kvalitě dodávek tepla a dalších po-
skytovaných služeb při zajišťování tepelné po-
hody domácnostem i dalším odběratelům. �
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To je hlavní bod desatera, na kterém se
shodli účastníci jubilejního dvacátého
ročníku konference Dny teplárenství

a energetiky v Hradci Králové. Jde o nejvý-
znamnější letošní konferenci v oboru v České
republice, které se letos účastnili zástupci
z partnerských asociací z Německa i Slovenska.
Konference pod záštitou Teplárenského sdru-
žení ČR přinesla také řadu novinek, inovací
a rozšíření témat o další obory související s tep-
lárenstvím. 

Zmíněné desatero nazvané „Hlavní výstupy
z Dnů teplárenství a energetiky“ obsahuje kon-
krétní body, které chce Teplárenské sdružení
prosazovat při jednáních s vládou, zájmovými
organizacemi atd. Mezi jeho další významné
body patří kromě požadavku dopracování
energetické a surovinové koncepce s přihléd-
nutím k aktuálním změnám v Evropě a ze-
jména SRN také konstatování, že plánované
zvýšení poplatků za vytěžený nerost má být
provedeno způsobem, který nezvýší cenu pa-
liva pro teplárny.

Hlavní výstupy z Dnů teplárenství
a energetiky
•  Verze aktualizace Státní energetické kon-

cepce ze září loňského roku, která stále pro-
chází hodnocením vlivu na životní prostředí,
počítá ve své tabulkové části s tím, že domácí
hnědé uhlí bude při výrobě tepla pro sou-
stavy zásobování teplem po roce 2020 ma-
sivně nahrazováno zemním plynem. Vlast-
níci teplárenských společností však jedno-
značně upřednostňují další využití hnědého
uhlí, které by měl stát přednostně zajistit pro
vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla
a elektřiny. Podporujeme dopracování aktu-
alizace v plánovaných termínech, tzn. do
konce letošního roku, se zohledněním po-
sledního vývoje v EU a především v SRN.

•  TSČR monitoruje snahu vlády zvýšit popla-
tek za vytěžený nerost. Tato změna by měla
být provedena takovým způsobem, aby ne-
došlo k dalšímu zvýšení cen paliva pro tep-
lárny, a nezhoršilo se tak jejich postavení na
trhu s teplem.

•  Vláda by měla věnovat maximální pozornost
aktualizaci energetické legislativy – přede-
vším energetického a horního zákona, zá-
kona o podporovaných zdrojích energie
a další legislativy s cílem zabezpečit větší sta-
bilitu podnikatelského prostředí.

•  Za důležitou oblast považujeme i dopraco-
vání odpadové legislativy včetně plánu od-
padového hospodářství ČR s respektováním
energetického využití odpadu jako jednoho
z nástrojů k efektivnějšímu využití odpadu,
který současně přispěje ke snižování poža-
davku na primární energetické zdroje, jako je
hnědé uhlí.

•  V oblasti věcného usměrňování ceny tepla
požadujeme zajistit ve střednědobém vý-
hledu zjednodušení celkového regulačního
rámce a stanovit regulační periodu tak, aby

se dala predikovat rentabilita legislativně vy-
volaných modernizací výroben tepla a sou-
stav zásobování tepelnou energií. V dlouho-
dobém horizontu zvážit přístup k systému
fungování regulace v teplárenství.

•  Za velmi důležitou považujeme implemen-
taci směrnice o energetické účinnosti tak, aby
byly minimalizovány náklady subjektů v ČR,
byla na základě dopadové analýzy a vyhod-
nocení externalit zvolena nákladově efektivní
řešení a nedocházelo k upřednostňování po-
liticky líbivých opatření bez efektu. Pro napl-
ňování směrnice je potřeba vytvořit také od-
povídající prostor ve strukturálních fondech
EU 2014+ (včetně modernizace rozvodů
tepla) a zajistit vyhodnocování a kontrolu do-
sažených úspor energie.

•  Výnosy z aukcí povolenek by měly směřovat
především do odvětví, která jsou zahrnuta do
systému emisního obchodování EU ETS
a jsou nucena zvyšovat účinnost a snižovat
emisní parametry svých technologií. Považu-
jeme za nezbytné provést legislativní změny
v tomto směru a neprohlubovat diskriminaci
mezi technologiemi.

•  Žádáme vládu ČR, aby při projednávání pří-
pravy legislativy vymezující technické poža-
davky na nejlepší dostupné technologie (tzv.
BREF), při přípravě směrnice o středních
zdrojích znečištění, při vymezování podmí-
nek veřejné podpory a při přípravě dalších
předpisů EU, které výrazně dopadají na české
subjekty, prosazovala specifika českého tep-
lárenství v EU.

•  Považujeme za nezbytné dokončit notifikaci
systému podpor v oblasti teplárenství do
konce června 2014, aby nedošlo k dalšímu
zdržení procesu z důvodu účinnosti nových
pravidel veřejné podpory od 1. 7. 2014.

•  Pro další jednání o klimaticko-energetických
cílech EU do roku 2030 požadujeme akcepto-
vat maximálně jeden cíl v oblasti snižování
emisí CO2, nezavádět žádný další cíl pro podíl
obnovitelných zdrojů energie na energetic-
kém mixu ani cíl pro energetickou účinnost.
Do mechanismu snižování emisí je třeba za-
hrnout všechny emitenty ideálně zavedením
uhlíkové daně i proto, že v systému emisního
obchodování EU ETS je zahrnuto jen cca
40 % emisí. Systém považujeme za ne-
funkční a obáváme se, že neustálé reformy
jen prohlubují jeho krizi a oddalují zásadní ře-
šení při naplňování závazného cíle.

Z panelové diskuse Vize 2030: 
teplo stále dostupné
Teplárny zásobují teplem přes 1,5 milionu do-
mácností (třetinu ČR) a v evropském srovnání
patří tento ekologický způsob zajištění tepla
mezi nejlevnější. Vybudovaný systém zásobo-
vání teplem je z tohoto pohledu pro Českou re-
publiku značnou konkurenční výhodou, a pro-
tože využívá převážně domácí surovinu, posi-
luje strategickou energetickou bezpečnost. Jis-
totu a nízkou cenu požadují zejména ta města

a ty obce, které teplem zásobují také nemoc-
nice a školy. 

Budou teplárny schopny českým občanům
stále garantovat nízké ceny? Z čeho budou vy-
rábět teplo  a proč se nemůžeme spolehnout
na tuzemské nerostné bohatství? Budeme ve
vleku západní energetické lobby? To bylo
hlavní téma diskuze.

„Žádný z 23 členů sdružení neplánuje do
roku 2025 přechod z uhlí na zemní plyn. Dů-
vodem jsou především ekonomika firem
a konkurenceschopnost,“ zdůraznil Martin
Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR
v úvodu panelové diskuse. Přechod uhelných
tepláren na zemní plyn by dnes zdražil teplo
v průměru o necelých 200 korun na gigajoule.
Bohužel ne všechny teplárny mají do roku
2020 nasmlouvány kontrakty na dodávku uhlí,
proto je situace na trhu napjatá. Hájek v di-
skusi upozornil, že v případě pokračování
těžby za limity by měla mít vláda v rukou ná-
stroje, jak uhlí přednostně nasměrovat do tep-
láren a elektráren, které spalují uhlí s vysokou
účinností. 

K ekonomickým dopadům přechodu teplá-
ren na zemní plyn se vyjádřil ředitel Teplárny
Strakonice Aleš Seitz: „Pokud bychom měli
přejít na plyn, znamenalo by to pro nás jedno-
rázovou investici 2,8 miliardy korun. Nevím,
kdo by to zaplatil. A to neberu v potaz aktuální
geopolitickou situaci, ve které se suroviny staly
předmětem konfrontace.“ Už od roku 1994 vy-
užívá Teplárna Strakonice pro svůj provoz uhlí
a kontrakt na jeho dodávky má do roku 2020.
Tato stabilita teplárně umožňuje investovat,
rozvíjet se a zajišťovat konkurenceschopné
teplo občanům, institucím i průmyslu ve Stra-
konicích. 

Jindřich Vedlich, náměstek primátora
Hradce Králové, potvrdil přínos a výhodnost
centrálních dodávek tepla pro občany i insti-
tuce v Hradci Králové. Teplo je podle něj ce-
nově dostupné a spolehlivé, rapidní zdražení
by znamenalo pro mnohé odběratele - např.
školy či nemocnici –„ekonomickou katastrofu“.

„Uhlí je dost pro všechny do konce století
a teplárenství se bez něj neobejde,“ zdůraznil
Jan Vondráš z konzultantské firmy Invicta Bo-
hemica. Bylo by ale podle něj nutné prolomit
tzv. limity. Jako příklad uvedl důl ČSA, který
má současnou kapacitu 21 mil. tun, nicméně
po uvolnění limitů by bylo k dispozici 400 mil.
tun. 

Pohled z Bruselu přítomným zprostředkoval
europoslanec Evžen Tošenovský. Podle něj je
EU v energetice bezradná. V Bruselu se mění
politický postoj podle aktuální situace tu k ob-
novitelným zdrojům, tu k plynu atd. Trochu ve
stínu, ale stále aktuální, však zůstává otázka vy-
užití uhlí. „Platí, že EU zatím preferuje auto-
nomní přístup každé země k vlastní energetice
a doporučuje využití domácích zdrojů. V di-
skusi o energetické budoucnosti Evropy je nej-
důležitější přinášet věcné argumenty a nepod-
ceňovat význam uhlí pro energetiku jednotli-
vých států,“ uzavřel Tošenovský. �

Dny teplárenství a energetiky: 2030 - teplo stále dostupné?
České teplárny jednoznačně upřednostňují další využití domácího hnědého uhlí, které by měl stát
přednostně zajistit pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, před dovozovým
zemním plynem. 



V současnosti probíhá výstavba tří
nových kotlů projektovaných 
IVITAS pro bloky 250 MWe v elek -

trárně Prunéřov II. Unikátnost řešení spo-
čívá v plnění nových emisních limitů plat-
ných až od roku 2016 bez použití přídav-
ného čištění plynných složek spalin sekun-
dárním způsobem. Společnost se speciali-
zuje na technologii uhelných kotlů s granu-
lačním ohništěm a v tomto směru své
know-how zdokonaluje vlastním vývojem
nových prvků. Jedná se například o hořáky
na práškové uhlí a mlecí okruhy k přípravě
paliva. 

Proč právě zaměření na vývoj ventilátoro-
vých mlýnů?

Záměrem společnosti IVITAS, a.s., bylo
vyvinout celý systém technologie pro
efektivní spalování v práškovém kotli na
uhlí tak, abychom byli připraveni opti-
málně snižovat emise v provozech teplá-
ren a elektráren, jak ukládá zákon.  Začali
jsme v roce 2009 výstavbou vlastní zku-
šební spalovací komory. V ní testujeme
různá uhelná paliva z pohledu jejich ho-
ření a vzniku emisí. Druhým krokem byl
vývoj ventilátorové mlýnice, jejíž prototyp
má za sebou v současné době téměř 
3 roky provozu v elektrárně Mělník II. Nyní
zdokonalujeme řešení nízkoemisního prá-
škového hořáku na černá i hnědá uhlí.  Vý-
vojové programy jsou poměrně nákladné
a podařilo se nám na ně získat podporu
z dotačních programů MPO. Projekt mlý-
nice byl realizován také s podporou Sku-
piny ČEZ. Technicky jsme na vývojových
úkolech spolupracovali s osvědčenými
partnery, z nichž bychom rádi jmenovali
alespoň firmy MORE, ÚAM Brno a Vítko-
vice ÚAM . 

Vývoj ventilátorového mlýna a jeho
osvědčení v provozu

Vývoj trval asi 3 roky a do zkušebního
provozu byl nový mlýn předán a nainsta-
lován v listopadu 2011.  Jeho funkce se

ukázala jako velice dobrá a po takřka 3 le-
tech provozu jsme již schopni říci, že po-
zitiva tohoto řešení jsou více než zřejmá.
Lze jej proto vřele doporučit i pro nasa-
zení na jiných granulačních kotlích, které

používají k přípravě paliva ventilátorové
mlýny. O kvalitě našeho řešení svědčí
i zájem ze zahraničí a je pravděpodobné,
že dojde k instalacím také mimo Českou
republiku. Dosažené výsledky jsme pre-

IVITAS přináší řešení optimalizace mlecích okruhů
s ventilátorovými mlýny 
IVITAS, a.s., je společnost věnující se vývoji, projekci, konstrukci a částečně také dodávkám pro
klasickou energetiku. Unikátním řešením firmy jsou např. projekty kotlů pro elektrárnu Tušimice II.,
které byly oceněny zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2012. 
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Ventilátorový mlýn s třídičem 
- 3D model

Životnost a kvalita mletí v čase podle použitého typu mlecí desky – příklad pro palivo s melitelností VTI = 1,4



zentovali či spoluprezentovali na několika
konferencích, např. na konferenci Kotle
2013, Kotle 2014 nebo na konferenci Ener-
getika a životní prostředí, kterou pořádala
VŠB TU. 

Největší přednosti našeho řešení?
Hlavními přednostmi našeho řešení je

podstatné zlepšení regulovatelnosti vý-
konu, velice dobrá jemnost mletí a přede-
vším delší životnost mlecích elementů. Ty
máme chráněny užitným vzorem. V pří-
padě mlecích elementů (desek nebo hra-
nolů) dochází se změnou jejich geometrie
abrazí od mletého uhlí ke zhoršení para-
metrů mletí. Je tedy žádoucí, aby byla geo-
metrie mlecích elementů zachována při
provozu co nejdéle. Naše řešení mlecích
desek značně vylepšuje tento parametr
způsobem zřejmým také z přiloženého
grafu.  Provozovatel pak dosahuje delší pe-
riody mezi odstávkami zařízení k opravě
a parametry provozu jsou v provozní peri-
odě stabilnější. Řešení mlecích elementů
(desek a hranolů) jsme uvolnili licenční
smlouvou firmě UnionOcel k realizaci do-
dávek.

Aplikace mlecích desek u starších typů
ventilátorových mlýnů je dobré posoudit
z širšího pohledu a zhodnotit stav zaří-
zení i vlastnosti stávajícího provozu. Pro
takové případy jsme připraveni nabíd-
nout posouzení a optimalizaci mlýnic.
Dnešní provozovatelé mají např. prob-
lém s dodávkami paliva. Také v případě
přechodu na jiné uhelné palivo prová-
díme potřebné studie. Uhlí z každé tě-
žební lokality má totiž odlišné vlastnosti,

se kterými je nutné počítat. A jde přede-
vším o bezpečnost, výkon a životnost
mlýnic.

A kdo jsme? 
IVITAS, a.s., je projekční a konstrukční

kancelář zaměřená na projektování tech-
nologických celků v investiční výstavbě.
Svou činnost jsme zahájili v roce 1996

a v současné době máme okolo 40 za-
městnanců. Poskytování vysoce kvalifiko-
vaných služeb a udržování dlouhodobého
partnerského vztahu s našimi klienty jsou
základní hodnoty naší společnosti. Hlavní
reference o nás se čtenáři mohou dozvě-
dět i v reklamní části tohoto časopisu, pří-
padně z našich webových stránek
www.ivitas.cz. �
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Mlecí deska - skutečnost 
po 1230 hod provozu

        

inzerce



OP PIK je základním programovým
dokumentem Ministerstva prů-
myslu a obchodu pro čerpání fi-

nančních prostředků z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v programovém ob-
dobí kohezní politiky EU 2014 – 2020. Pro
podporu českých podnikatelů je v tomto
operačním programu připraveno 4316 mil.
eur, což v přepočtu představuje zhruba 116
mld. Kč.

Cílem OP PIK 2014 – 2020 je dosažení
konkurenceschopné a udržitelné ekono-
miky založené na znalostech a inovacích.
Program je proto zaměřen na podporu
čes kých firem s potenciálem posunout
technologickou hranici ve svém oboru, při-
čemž důraz bude kladen na rozvoj podni-
kových výzkumných, vývojových a inovač-
ních kapacit a jejich propojení s okolním
prostředím. Dále na rozvoj podnikání

a inovací malých a středních podniků
v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde
se podpora soustředí zejména na realizaci
nových podnikatelských záměrů včetně
rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení kon-
kurenční výhody malých a středních pod-
niků v mezinárodním prostředí.

„Malé a střední podniky mají zásadní
potenciál pro rozvoj národního hospodář-
ství. Ministerstvo průmyslu a obchodu se

„Chtěl jsem se detailně seznámit se sou-
časnou situací a plány rozvoje odštěpného
závodu GEAM Dolní Rožínka a potenci-
álem těžby uranu u nás. Proto jsem jednal
s vedením státního podniku DIAMO, od-
štěpného závodu GEAM i starosty okolních
obcí a hledali jsme optimální varianty ře-
šení pro stát, podnik, ale především pro
jeho zaměstnance a místní obyvatele. Chci
jasně uvést, že máme zájem zachovat
těžbu uranu pro minimálně příští dva roky
a zároveň hledáme další varianty rozvoje
podniku tak, aby nebyla ohrožena zaměst-
nanost v regionu,“ uvedl Jan Mládek.

„Ložisko Rožná je po Příbrami druhým
největším ložiskem uranu u nás. Vytěženo
už zde bylo téměř dvacet tisíc tun uranu
a za příznivých okolností je zde možné do-
těžit ověřené bilanční zásoby uranu, jejichž
těžba by měla trvat zhruba do poloviny
roku 2017, a část dosud nebilančních
zásob, kde je těžba odhadována do roku
2022,“ uvedl generální ředitel s. p. DIAMO
Tomáš Rychtařík.

V oblasti je dokončován průzkum pro
vybudování podzemního zásobníku plynu
v lokalitě Milasín – Bukov a výstavby oje-
dinělého podzemního výzkumného praco-
viště Správy úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO). Pro další desetiletí se uvažuje
o zahájení těžby v uranovém ložisku Brz-
kov, kde jsou těžitelné zásoby ve výši 3150
tun. K vlastní těžbě by tam mohlo dojít
v letech po roce 2022.

Klíčovým provozem pro výrobu uranu je
chemická úpravna. V současné době je
prakticky jediným zařízením tohoto druhu
ve střední a západní Evropě, využívají ji
i další subjekty a mezinárodní instituce
a uvažuje se o její modernizaci. Důležitým
faktorem, který ovlivňuje rozhodování,

jsou světové ceny uranového koncentrátu,
které v poslední době klesají. Státní podnik
DIAMO nyní vede jednání s akciovou spo-
lečností ČEZ, která je klíčovým zákazníkem,
o prodloužení smlouvy i po roce 2014.
Letos by mělo být vytěženo a vyrobeno
150 tun uranu.

Po jednání s vedením s. p. DIAMO a od-
štěpného závodu GEAM se ministr Jan
Mládek setkal se starosty okolních obcí.
Všichni starostové se shodli na tom, že pro
tento region je rozhodující zaměstnanost

a závod GEAM je klíčovým zaměstnavate-
lem. Starosta Rožné Libor Pokorný uvedl,
že s uranem žijí tyto obce už více než půl-
století. „Tehdy se naši otcové báli, jak bu-
deme žít s uranem, nyní stojíme v opačné
pozici, bojíme se, jak budeme žít bez něj,“
řekl starosta Rožné Libor Pokorný.

Starosta Stříteže Radek Šťourač se do-
mnívá, že stát by měl být aktivnější v hle-
dání alternativ využití potenciálu oblasti
a využít dosavadního příznivého postoje
obcí a místních obyvatel. �

Těžba uranu bude pokračovat minimálně příští dva roky
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil poslední uranový důl ve střední Evropě v Dolní
Rožínce na Vysočině. Navázal tak na březnovou návštěvu premiéra Bohuslava Sobotky. Ministr se
seznámil s provozem těžebního a úpravárenského komplexu v Dolní Rožínce a na dolu Rožná I. sfáral
za horníky do 23. patra dolu do hloubky 1150 metrů.
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Ministr Jan Mládek sfáral 
za horníky do hloubky dolu 1150 metrů

Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství
Vláda schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 
(OP PIK), který předložil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pro podporu českých podnikatelů 
je v tomto operačním programu připraveno zhruba 116 mld. Kč.



Ministr zahraničních věcí Lubomír
Zaorálek a ministr průmyslu a ob-
chodu Jan Mládek podepsali dne

26. června Rámcovou dohodu o zásadách
spolupráce při zajišťování podpory exportu
a ekonomické diplomacie ČR.

Obě ministerstva tak nastartovala nový
systém spolupráce, která přináší několik
novinek. Mimo jiné počítá se vznikem jed-
noho Klientského centra, kde podnikatelé
získají potřebné informace i zázemí pro
své exportní či investiční plány. Pro pod-
poru exportu by pak měla fungovat jed-
notná síť, která spojuje ekonomické čin-
nosti zastupitelských úřadů a zahranič-
ních kanceláří CzechTrade. Rezorty se rov-
něž dohodly na jednotné přípravě pracov-
níků pověřených ekonomickou diplomacií,
a to prostřednictvím společného pro-
gramu organizovaného Diplomatickou
akademií Ministerstva zahraničních věcí
ČR ve spolupráci s Exportní akademií
CzechTrade.

Ministr Zaorálek v souvislosti s podpi-
sem dohody věří, že ministerstvo zahranič-
ních věcí bude nepostradatelným, profesi-
onálním spoluhráčem pro prosazování
čes kých ekonomických zájmů a potřeb ve
světě. „Současné úspěšné projekty zahra-
ničních investic v České republice ukazují,
jak je důležité posilovat vedoucí úlohu vel-
vyslanců na jedné straně a týmový přístup
obou ministerstev a jejich agentur na
straně druhé,“ řekl ministr Zaorálek a dále
uvedl: „Současně jsme se dohodli, že ex-
portní strategie České republiky bude
v brzké době doplněna o mapu globálních
oborových příležitostí. Tento nástroj
umožní našim podnikům i lepší orientaci
v jejich oborech podnikání po celém
světě.“

„Čeští podnikatelé očekávají od státní
správy maximální podporu svých export-
ních aktivit v různých částech světa, kde sa-

mostatná aktivita tuzemských podniků je
leckdy neefektivní či složitě realizovatelná,“
zdůraznil ministr Mládek a dodal: „Jsem
přesvědčen, že právně dnes smluvně zako-
tvená koordinace ekonomické diplomacie
českého státu reprezentovaná Minister-
stvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem
zahraničních věcí přinese pro český export
naprosto zásadní podporu informační a po-
radenskou. Tato koordinace s klíčovými
úkoly pro státní agentury CzechTrade
a Czech Invest na jedné straně a zastupitel-
ských úřadů naší země po celé zeměkouli na
straně druhé je také důležitá pro získání dal-

ších atraktivních investorů pro podnikání
v České republice a pro prezentaci České re-
publiky jako cílového místa incomingové tu-
ristiky včetně nabídky kvalitních lázeňských
služeb. V konečném efektu tato koordinace
ekonomické diplomacie poslouží hlavnímu
cíli, jímž je růst národního hospodářství,
udržení zaměstnanosti a vytváření desítek
tisíc nových pracovních míst a zvýšení ži-
votní úrovně občanů České republiky.“

Podepsaná dohoda nahradí Ujednání
MZV a MPO o zásadách spolupráce, která
byla podepsána 25. července loňského
roku. �

proto snaží maximálně napomoci tomu,
aby byly úspěšné a konkurenceschopné na
domácích i zahraničních trzích. Prostřed-
nictví poradenství státu, zejména pak slu-
žeb agentury CzechTrade a dalších aktivit,
jim budeme v maximální míře pomáhat,
aby úspěšně čerpaly tyto evropské peníze
a rozvíjely tak své podnikání,“ uvedl mini-
str průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Dále se program zaměřuje na posun
k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému
hospodářství spočívajícím především ve
zvyšování energetické účinnosti podnikatel-
ského sektoru, využívání obnovitelných
zdrojů energie, modernizaci energetické in-
frastruktury a zavádění nových technologií
v oblasti nakládání energií a druhotných su-
rovin. V neposlední řadě pak na usnadnění
rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke služ-
bám státu prostřednictvím vysokorychlo-
stního přístupu k internetu a širší nabídkou
služeb informačních a komunikačních tech-
nologií, neboť konkurenceschopnost infor-

mační společnosti je založena právě na
efektivním využívání moderních služeb ICT.

Nový operační program MPO navazuje
na úspěšnou realizaci předchozích dvou
operačních programů v působnosti MPO,
a to Operačního programu Průmysl a pod-
nikání (2004 – 2006) a Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace (2007 – 2013).
V rámci nového OP PIK budou podporo-
vány projekty v progresivních odvětvích,
jako je především oblast inovačního a tr-
vale udržitelného podnikání. V souladu
s pravidly kohezní politiky programového
období 2014 – 2020 však bude navíc res -
pektován tzv. koncept inteligentní speciali-
zace, který zdůrazňuje spolupráci vědecko-
výzkumného sektoru a podnikové sféry,
a to v těch odvětvích, v rámci kterých
Česká republika disponuje vhodnými před-
poklady pro tvorbu a transfer inovací.

OP PIK byl na MPO připravován na
principu partnerství, tj. v úzké spolupráci
jak s dalšími resorty státní správy ČR, tak

s hospodářskými a sociálními partnery
MPO, formou projednávání v rámci Plat-
formy MPO pro přípravu OP PIK
a v rámci několika kol kulatých stolů
s partnery, zejména partnery z řad pod-
nikatelské sféry.

Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost bude po schvá-
lení vládou ČR předložen ke schválení Ev-
ropské komisi. MPO jako Řídící orgán OP
PIK předpokládá ukončení vyjednávání
programu s Evropskou komisí ve 4.
čtvrtletí 2014. MPO předpokládá, že na
podzim 2014 předloží ke schválení vládě
v souladu se zákonem o podpoře malého
a středního podnikání jednotlivé programy
podpory tohoto operačního programu tak,
aby po jejich schválení vládou mohly být
připraveny první výzvy k předkládání pro-
jektů. Snahou MPO je vyhlásit první výzvy
ve 4. čtvrtletí 2014, ale tento termín se
bude odvíjet od průběhu a výsledků jed-
nání s Evropskou komisí. �
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Hlavním cílem je růst národního hospodářství, udržení
zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst



Více jak čtyři hodiny trvalo jednání so-
ciálních partnerů 111. Plenární
schůze Rady hospodářské a sociální

dohody ČR, která se konala 28. července.
V čele zaměstnavatelské delegace byli zá-
stupci Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Důvodem mnohahodinové debaty byla
řada závažných témat, k nimž SP ČR zaujal
svá stanoviska. Prvním z bodů byla pří-
prava Akčního plánu na podporu hospo-
dářského růstu a zaměstnanosti, který se
diskutoval již při červnovém zasedání tri-
partity a po řadě doplnění a úprav by měl
zamířit do meziresortního připomínko-
vého řízení.  SP ČR doporučil vládě vytvo-
řit pro jednotlivé prioritní oblasti pracovní
týmy s účastí sociálních partnerů. Dopo-
ručil také určit gestory za práci těchto
týmů a zahájit práce na sestavení struk-
tury opatření včetně určení dat plnění,
zodpovědnosti, spolupráce a definování
výstupu.

Podpora exportu
Další projednávanou oblastí byla podpora
exportu. Pochvalně se vyjádřil prezident
SP ČR Jaroslav Hanák k fungování MPO
a MZV po podepsání „Rámcové dohody
o zásadách spolupráce při zajišťování pod-
pory exportu a ekonomické diplomacie
ČR“. Upozornil však na to, že ne na všech
zastupitelských úřadech pracují lidé se zá-
jmem o ekonomickou diplomacii a dopo-
ručil zavedení systému hodnocení jejich
práce i s ohledem na reálné výsledky ex-
portérů a investorů. Zvedl i otázku víz a ne
vždy efektivní fungování českých konzu-
látů a navrhnul, aby část vízových poplatků
byla cíleně určena pro MZV.

SP ČR požadoval aktualizaci seznamu
prioritních a zájmových zemí. Debatovalo
se i o tom, že by teritoriální priority měly
doplnit i priority odvětvové. Jaroslav
Hanák zmínil potřebu připravit pozici ČR
vůči krizovým zemím jako Irák, Sýrie
a Ukrajina a pozici k Rusku, vůči němuž ze-
silují sankce ze strany EU.

SP ČR mimo jiné požadoval schválit pro-
váděcí vyhlášku upravující dorovnání úro-
kových sazeb, umožňující podpořené fi-
nancování i komerčními bankami nejpoz-
ději do konce září 2014 a z důvodu umož-
nění realizace dalších společných expozic
prodloužit

Vodní doprava
Tripartita se zabývala problematikou vodní
dopravy. Zejména se hovořilo o splavnění
Labe a postavení jezů v Děčíně a Přelouči.
O situaci se bude jednat také s německou
stranou. Ministerstvo dopravy ČR předloží
v říjnu některé návrhy řešení.

Podpora technického vzdělávání
Významným diskusním tématem byla re-
forma školství, učňovské a technické vzdě-
lávání. SP ČR ústy viceprezidenta Pavla Ju-
říčka vyjádřil nespokojenost s tempem pro-
váděných změn. Zejména zmínil nutnost
urychlit reformu, aby byl zajištěn odklon
vzdělávacího systému od humanitních
oborů k technickým oborům. Za nezbytné
považuje SP ČR zavést povinnou maturitní
zkoušku z matematiky a mistrovské zkou-
šky nejpozději ve školním roce 2016/2017.
Podle návrhu ministra školství Marcela
Chládka by to mělo být až o tři roky později.

Mistrovské zkoušky by vyučení bez ma-
turity mohli skládat až po třech či pěti le-
tech v oboru. Zvýšili by si tak kvalifikaci
a potvrdili své kvality. Zaměstnavatelé
chtějí také více technické přípravy do ško-
lek a škol. Podle Hanáka by si děti třeba
měly víc hrát se stavebnicemi či "mít
dílny", aby se "naučily něco ručičkami".

Zaměstnavatelé se shodli s odbory
v tom, že by se reforma měla provést ještě
za vládnutí tohoto kabinetu, tedy do pod-
zimu 2017. Požadují také urychlené zřízení
Národní rady pro vzdělávání. SP ČR vyjá-
dřil také ochotu spolupracovat v oblasti
predikcí a reformy financování. Poukázal
současně na přetrvávající problém České
republiky s množstvím strategií. Jen pro
oblast vzdělávání jich v zemi existuje dva-
cet tři.

Insolvenční mafie
Jedním projednávaných bodů byl stav jus-
tice a ochrany podnikatelského prostředí,
zákon o konkurzu a vyrovnání. Mezi soci-
álními partnery zavládla všeobecná shoda,
že problém je natolik dramatický a ohro-
žuje podnikání, že do konce roku budou
muset být přijata opatření, která by zabrá-
nila působení insolvenčních mafií.  Na ře-
šení spolupracovat s Ministerstvem vnitra
s Ministerstvem spravedlnosti, které při-
pravilo podkladový materiál. Ten po-
tvrzuje, že právní prostředky k důsledněj-
šímu postupu vůči chování insolvenčních
správců a insolvenčních soudcům již exis-
tují. Jde například:
•  nové oprávnění státního zastupitelství

vstoupit do jakéhokoliv insolvenčního ří-
zení,

Mračno problémů k řešení
Podpora exportu a technického vzdělávání, insolvenční mafie, vodní doprava, zvýšení platů státním
zaměstnancům - to vše řešili sociální partneři.
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•  dohledová a sankční působnost Minis-
terstva spravedlnosti vůči insolvenčním
správcům, v extrémních případech až
zrušení povolení vykonávat činnost in-
solvenčního správce,

•  nedávno zavedené prověřování insol-
venčních správců s tzv. zvláštním povo-
lením Národním bezpečnostním úřa-
dem),

•  nahrazení nominačního systému určo-
vání insolvenčních správců systémem
rotačním, tj. na základě předem daného
rozpisu.
Materiál však jasně přiznává, že proble-

matika korupce je zejména v insolvenčních
řízeních velkým problémem.  Nelze také
pominout, že už od roku 2002 také existuje
institut kárného řízení vůči soudcům, jehož
nejpřísnějším výsledkem může být i odvo-
lání z funkce soudce. Ten však není efek-
tivně využíván

SP ČR navrhnul důslednější uplatňování
kárných prostředků vůči soudcům a navý-
šení finančních prostředků do resortu mi-
nisterstva spravedlnosti pro boj s nekalými
praktikami. V usnesení sociální partneři
požadují od vlády přijmout urychleně
účinná opatření, která by vedla k zásad-
nímu zlepšení stavu včetně finančního za-
jištění v rozpočtu pro rok 2015.

Úrazové pojištění
Tématem jednání bylo úrazové pojištění, při-
čemž SP ČR vyjádřil znepokojení s vývojem

situace v této oblasti. Jeho zástupci zdůraz-
nili, že současný systém zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škody
vzniklé při pracovních úrazech a nemocích
z povolání, plní z pohledu zaměstnavatelů
dlouhodobě spolehlivě funkce, k nimž byl
vytvořen za cenu, která je pro zaměstnava-
tele přijatelná. I to byl jeden z důvodů, proč
odmítá změnu tohoto systému, která by byla
spojena s rizikem zvýšení nákladů na straně
zaměstnavatelů a tedy i pojistného odvádě-
ného zaměstnavateli na financování sy-
stému zákonného pojištění odpovědnosti za-
městnavatele za škody vzniklé při pracov-
ních úrazech a nemocích z povolání.

Platy státních zaměstnanců
Tripartita probírala vládou připravovanou
úpravu platů státních zaměstnanců. Od-
bory chtějí přidání o 3,5 procenta pro
všechny pracovníky veřejného sektoru.
"Naše hrozba protestů stále trvá," uvedl po
jednání tripartity předseda Českomoravské
konfederace odborových svazů Josef Stře-
dula. Zvýšení platů ve veřejném sektoru
zajímá i zaměstnavatele. Chtějí vědět, kolik
lidí ve veřejné sféře vlastně pracuje a kolik
do platů v minulých letech putovalo peněz.

Na příštím zasedání, které se koná 4.
září, by měla tripartita projednat znovu
návrh na zvýšení minimální mzdy. Připraví
ho ministryně práce. Zaměstnavatelé, od-
boroví předáci a ministři se přitom už za-
čátkem června dohodli na tom, že se nej-

nižší výdělek zvedne od ledna o 500 korun
na 9000 korun. Vládní ČSSD při koaličních
jednáních o jméně eurokomisaře přišla
pak s požadavkem o 200 korun vyšším za
to, že podpoří kandidátku ANO Věru Jou-
rovou. Podle hnutí ANO ale o žádnou tako-
vou výměnu nešlo a byla to jen časová
souhra, vláda má rychlejší růst minimální
mzdy v koaliční smlouvě.

Zatímco odbory by větší zvednutí mini-
mální mzdy uvítaly, SP ČR se návrh nelíbí.
Nevidí důvod, proč by o dohodnuté záleži-
tosti měli znovu jednat. "Chápu, že poli-
tické handly jsou všelijaké, vadí mi ale,
když se jim dávají ekonomické parametry,"
uvedl Jaroslav Hanák. Další růst podle něj
zaměstnavatelé nejspíš nepodpoří.

Pozvánka pro ČNB
Sociální partneři chtějí do jednání tripartity
o opatřeních na podporu hospodářského
růstu vtáhnout i Českou národní banku
(ČNB). Obávají se případného dalšího os-
labení koruny. Jaroslav Hanák k tomu
uvedl, že doufá, že guvernér a vedení ČNB
budou ochotni nyní o případných krocích
se zaměstnavateli, odbory a vládou jednat.
"Loni před 7. listopadem to neudělali, mělo
to zásadní dopady na ekonomiku," řekl
Hanák. Rozhodnutí o případném oslabení
měny na 28 korun za euro by se podle něj
nemělo dělat jen ze "skleněných kanceláří",
ale mělo by zohlednit běžný život a dopady
na něj. �
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Svaz průmyslu a dopravy ČR, stejně jako Konfederace ev-
ropského podnikání BUSINESSEUROPE, jehož je SP ČR
členem, ctí závěry mimořádné červencové Evropské rady

zavést přísnější sankce proti Ruské federaci. „Ctíme prioritu po-
litiky v této době politicko-bezpečnostní krize,“ uvedl viceprezi-
dent SP ČR Radek Špicar.

Z pohledu makroekonomického nebudou mít sankce vůči
Rusku v této podobě výrazný dopad na celkový vývoj českého
HDP. Na druhé straně SP ČR upozorňuje na přímé dopady na
podnikání řady firem a na celkové možné ztráty v řádech miliard
či desítek miliard korun. „Přímé dopady by se mohly pohybovat
v řádech miliard až desítek miliard korun,“ uvedl Radek Špicar.

Podle šetření SP ČR mezi tuzemskými firmami z června 2014
zhruba třetina firem podnikajících na ruském trhu avizovala, že
se jich mohou sankce přímo dotknout. Podíl firem, zastávající
takový názor, může však být s největší pravděpodobností ještě
vyšší v souvislosti s rozšířením opatření EU. (Jen za prvních pět
měsíců letošního roku poklesl český export do Ruska o 1,2 mi-
liardy Kč. Důvodem bude zřejmě zejména zpomalení dynamiky
růstu ruské ekonomiky a snižování poptávky.)

Zástupci exportérů poukazují na riziko ztížení financování,
neboť sankce mají postihnout velké ruské banky. Problémy
mohou nastat zejména v oblasti energetiky a investičních celků.
Potíže by podle zástupců firem mohly nastat například při do-
dávkách obráběcích a tvářecích strojů.

Z dlouhodobějšího hlediska by sankce a jejich případné další
rozšiřování mohlo připravit tuzemské firmy o některé pozice na
ruském trhu, které by mohla obsadit konkurence z Číny, Koreje
a dalších asijských zemí. Zástupci exportérů poukazují již nyní

na nebývalý tlak asijských firem a ostře narůstající konkurenci
v řadě odvětví a komodit.

O situaci chtějí zástupci evropského byznysu jednat s ruskými
a ukrajinskými partnery. Podle vyjádření Markuse J. Beyerera,
generálního ředitele BUSINESSEUROPE, zastupující čtyři de-
sítky evropských národních zaměstnavatelských svazů, zvažuje
konfederace svolat na podzim kulatý stůl s reprezentací ruského
a ukrajinského byznysu. Na něm by se měla diskutovat spo-
lečná témata a možný postup. �

Sankce jsou politickou prioritou, byť nechtěnou
Sankce vůči Rusku budou mít přímé dopady na řadu tuzemských exportérů, více jak třetina z nich
již v červnu avizovala své obavy.



Evropa se sice vymanila z recese až
v polovině loňského roku, přesto
ještě stihla překonat historický re-

kord v počtu přímých zahraničních inves-
tic. Vloni bylo totiž zahájeno celkem 3955
investičních projektů, tedy o 4 % více než
v roce 2012. Celkem tak vzniklo 166 343
pracovních míst, tedy o 2 % méně než
v předchozím roce. Zahraniční investice
rostly ve většině klíčových evropských
ekonomik včetně Velké Británie, Ně-
mecka a Francie. Pokles počtu investič-
ních projektů zaznamenalo naopak Špa-
nělsko a střední a východní Evropa
včetně České republiky. Ačkoliv inves-
tiční atraktivita ČR klesá, stále se drží
v první patnáctce investorsky nejatraktiv-
nějších zemí – v evropském žebříčku je
na 11. místě v počtu vytvořených pracov-
ních míst a na 14. místě v počtu investič-
ních projektů.

Mezi hlavní příjemce zahraničních inves-
tic v Evropě i nadále patří Velká Británie
a Německo.

Jak přímé zahraniční investice pozname-
nalo pět let hospodářské krize a recese?
Německo jasným vítězem srovnání pří-
mých zahraničních investic v letech 2009–
2013 a 2004–2008, mezi poražené patří
střední a východní Evropa.

Česká republika v TOP 15 investorsky
nejatraktivnějších zemí
ČR obsadila 3. místo v Evropě v počtu in-
vestičních projektů v automobilovém prů-
myslu. Největším investorem v Evropě
zůstávají USA, podstatně více investují
i země skupiny BRIC.

V příštím desetiletí nejvíce potáhnou
hospodářský růst informační a komuni-
kační technologie, farmaceutický průmysl
a energetika.

„Vše nasvědčuje tomu, že vloni snad ko-
nečně přišel obrat,“ říká Magdalena Sou-
ček, vedoucí partnerka společnosti EY
v České republice a střední a jihovýchodní
Evropě. „Dlouhá recese ve většině zemí
Evropy skončila, důvěra investorů v eko-
nomiku se vrací. Díky jasným známkám
hospodářského růstu dostávají investice
znovu zelenou.“

Již dvanáctý průzkum investiční atraktiv-
nosti Evropy pro zahraniční investory vy-
chází z analýzy statistických údajů o zahra-
ničních investicích zahájených v Evropě
v předchozím roce a dále z názorů více než
osmi stovek vrcholových manažerů na
další vývoj přímých zahraničních investic
v následujícím desetiletí.

Vítězové a poražení
Pozici investičně nejatraktivnější evropské
země si v loňském roce upevnila Velká Bri-
tánie, kde bylo zahájeno 799 investičních
projektů, tedy o celých 15 % víc než v roce

2012. Dařilo se také Německu, loňských
701 nových investičních projektů předsta-
vuje meziroční nárůst o 12 %. Překvapením
jsou výsledky Francie, kde po několikale-
tém poklesu přímé zahraniční investice
vzrostly o 9 %. Naproti tomu ve Španělsku
investice vloni poklesly téměř o pětinu (o
19 %). Nepodařilo se totiž zopakovat výji-
mečný výsledek z roku 2012, kdy levné vý-
prodeje tamějších podniků přilákaly re-
kordní počet zahraničních investorů.
Přesto si Španělsko udrželo čtvrté místo
před Belgií na pátém a Nizozemskem a še-
stém místě.

Počet nových investičních projektů reali-
zovaných zahraničními investory ve
střední a východní Evropě včetně Ruska
klesl o necelých 5 % a snížil se rovněž
počet nových pracovních míst vytvoře-
ných těmito investicemi, a to o 4 %. Hlavní
podíl na tom mají menší investice zápa-
doevropských investorů do automobilo-
vého průmyslu a do center sdílených slu-
žeb.

Česko v roce 2013
„Investiční atraktivita ČR sice rok od
roku klesá, nejedná se však o tak zásadní
propad jako u některých jiných zemí
střední a východní Evropy. V roce 2013
bylo sjednáno 60 přímých zahraničních
investic, tedy o čtyři méně než v roce
2012. Co do počtu investičních projektů
to sice představuje 6% pokles, nicméně
přesto u nás díky zahraničním investicím
vloni vzniklo 5609 míst (tj. meziroční nárůst
o 2 %). Tahounem byl automobilový prů-
mysl, Česká republika je s 19 projekty
stále na 3. místě v Evropě za Německem
a Velkou Británií v počtu přímých zahra-
ničních investic v automobilovém prů-
myslu. Nejvíce u nás chtějí již tradičně
investovat Němci,“ říká Magdalena Sou-
ček.

„K nejaktivnějším investorům v České
republice patřili v roce 2013 ti domácí
nebo zdomácnělí, tedy tuzemské pobočky
zahraničních investorů, kteří do země při-
šli už před nějakou dobou. Expanze tvořily
více jak tři čtvrtiny agenturou zprostřed-
kovaných projektů. Nezaostávali však ani
ti zahraniční. 

Nejvíce zahraničních investic do ČR
vloni přišlo z Německa, s tím také souvisí
tradičně dominující sektor výroby doprav-
ních prostředků, a dále ze Spojených
států a Japonska. Investoři nejčastěji mí-
řili na jih Moravy, do Moravskoslezského
kraje a do středních Čech. K aktivitě inves-
torů v Česku přispěly i investiční pobídky,
které se letos v červenci kvůli novým ev-
ropským pravidlům snížily. Mnoho inves-
torů tak chtělo stihnout ještě původní, vý-
hodnější podmínky,” shrnuje Ondřej Vo-
truba, pověřený řízením agentury Czech -
Invest.

Analýza 
podle ekonomických odvětví

Po letech recese Evropa znovu upevňuje
svou pozici primárního cíle zahraničních
investic orientovaných na inovace a vyso-
kou přidanou hodnotu. Proto nepřekvapí,
že pokud jde o jednotlivá odvětví, na prv-
ních příčkách co do počtu nových investič-
ních projektů se stále drží softwarové
služby s 509 projekty (meziroční nárůst
o 27 %) a ekonomické služby se 483 pro-
jekty (meziroční pokles o 31 %). Téměř po-
lovinu softwarových projektů financují in-
vestoři sídlící v USA.

Výrazně se vloni dařilo také farmaceutic-
kému průmyslu. Ten se 141 novými inves-
tičními projekty zaznamenal 58% nárůst,
u vědeckého výzkumu s 88 projekty došlo
meziročně ke zvýšení dokonce o 96 %.
S tím koresponduje i analýza přímých za-
hraničních investic podle typu projektu: vý-
zkumných a vývojových projektů bylo
vloni téměř o čtvrtinu víc než v roce 2012
a počet nových pracovních míst, která tyto
projekty vytvořily, se zvýšil o 64 %. Naproti
tomu zahraniční investice do výrobního
průmyslu vloni vzrostly o pouhých 5 %
a vytvořily o 12 % méně pracovních míst
než v roce 2012. Investory zjevně odrazuje
vysoká cena práce.

Nejvíc zahraničních investic v Evropě po-
chází – jako již tradičně – z Evropy. A stejně
tak se nic nemění na tom, že nejvýznam-
nější investorskou zemí jsou Spojené státy,
které v Evropě vloni realizovaly 1027 inves-
tičních projektů, tedy plnou čtvrtinu z cel-
kového počtu. Nejoblíbenější evropskou
destinací amerických investorů zůstala
i v roce 2013 Velká Británie, která dokonce
mírně navýšila svůj podíl na nových ame-
rických investicích, a to z 26 % na 27 %. To
je skoro dvakrát víc, než kolik se podařilo
získat druhému v pořadí, tedy Německu.

Ačkoliv si Spojené státy i vloni v Evropě
udržely pozici nejvýznamnějšího investora,
počet nových investičních projektů, za
nimiž stojí americké firmy, meziročně ne-
patrně pokles (o 2 %). Naopak výrazně při-
bylo investic ze zemí skupiny BRIC. Inves-
toři z těchto zemí v Evropě vloni zahájili
313 nových investičních projektů, což
představuje meziroční nárůst o 28 %, a vy-
tvořili 16 900 nových pracovních míst, tedy
o 37 % víc než v roce 2012. „Například čín-
ské investice v Evropě se za posledních
šest let ztrojnásobily a podobně jako in-
dické nebo ruské investice dosáhly vloni
historického maxima. Ruku v ruce s tím
narůstá počet pracovních míst vytvoře-
ných těmito investicemi, vloni jich přibylo
o 37 %. Nejoblíbenější evropskou destinací
investorů ze zemí skupiny BRIC však už
není Velká Británie, ale Německo, kde se
počet investic z těchto zemí vloni zvýšil
o polovinu,“ vysvětluje Magdalena Sou-
ček. �

Zahraniční investice v Evropě na historickém maximu
Přímé zahraniční investice v Evropě loni dosáhly rekordu. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy
pro zahraniční investory (European Attractiveness Survey), který pravidelně provádí společnost EY.
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	CI02_46_47_Sankce vůči Rusku_CI_SABLONA
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