
V roce 1986 přinesl časopis Praha obsáhlý člá-
nek nazvaný Za šest let v Malešicích, v němž
informoval čtenáře o výstavbě spalovny tu-
hých komunálních odpadů v Malešicích tak,
aby už od roku 1992 zpracovávala 310 000 tun
odpadů ročně. Výstavba spalovny začala
podle plánu v roce 1988, ale po řadě peripetií
byla dokončena až o deset let později. Co bylo
příčinou zpoždění projektu, který přinášel
hlavnímu městu řešení na využití „tuhých ko-
munálních odpadků“, jak tehdy zněl oficiální
termín?

Původní koncepce spalovny z počátku či
první poloviny 80tých let zahrnovala pouze tři
technologické celky: kotel, elektrofiltr a komín.
To znamená, že spaliny měly být pouze odprá-
šeny, tedy zbaveny prachu a poté rozptýleny
do širokého okolí, dá se říci „naředěny“. Na
přelomu 80tých a 90tých let se však povědomí
veřejnosti o životním prostředí a odvaha k po-
žadavkům po změnách díky proběhnuvší sa-
metové revoluci změnily natolik, že vznikl do-
datečný požadavek na úpravu koncepce tech-
nologie v části čištění spalin tak, jak bylo teh-
dejším standardem spaloven ve vyspělých zá-
padních zemích. Původní technologie byla
tedy přehodnocena, přeplánována a doplněna
o dvoustupňovou mokrou kyselou vypírku
a odpaření vody z prací suspenze spojené
s předčištěním surových spalin v rozprašovací
sušárně.

Zařízení na energetické využití odpadu
(ZEVO) v Malešicích je dnes největším praž-
ským zpracovatelem směsného komunálního
odpadu. Ročně se ho zde zpracuje 300 000

tun. Počítá se v příštích letech se zvýšením
jeho kapacity, nebo spalovna jede takříkajíc
naplno?

Projektovaná a využívaná kapacita ZEVO
310 000 tun je pro potřeby Prahy v současné
době dostačující. Spalovna nyní jede téměř
naplno. Předloni jsme využili 96 % projekto-
vané kapacity, vloni dokonce 98 %. Každé ta-
kové zařízení je koncipováno s možností pří-

padného navýšení své kapacity, neboť život-
nost těchto zařízení se počítá na cca 30 let. Tak
je tomu i u spalovny v Malešicích. Konkrétně
však o navýšení kapacity neuvažujeme.

Čtenáře by jistě zajímalo, kolik tun odpadu se
zde od zahájení provozu spálilo?

Od zahájení trvalého provozu v roce 1998 se
v malešické spalovně spálilo 3,5 milionu tun
směsného odpadu. To pro představu odpo-
vídá množství komunálního odpadu, které se
rok co rok v České republice vyveze na skládky.

Můžete nám přiblížit cestu odpadu ve spa-
lovně od okamžiku, kdy automobily s od-
padky projedou její bránou? 

Po vstupní kontrole dokumentace a obsahu
svozových aut je odpad navezen a vyklopen
do krytého a odsávaného zásobníku, tzv. bun-
kru. V něm je odpad nejen meziskladován, ale
i homogenizován, neboť komunální odpad je
palivo se značnou volatilitou svých vlastností,
zejména výhřevnosti. Z tohoto zásobníku je
pak přikládán pomocí drapákových jeřábů do
zásobníku podávacího stolu, odkud je ná-
sledně dávkován na rošt, kde se spálí za pří-
stupu spalovacího vzduchu. Spaliny z roštu
vstupují do kotle, kde na teplosměnných plo-
chách předají své teplo (tedy energetický
obsah opadu), napájecí vodě a promění ji
v přehřátou páru. Ta pokračuje parovody do
kogenerační jednotky, která vyrobí elektřinu,
a zbytkovým množstvím tepla v páře ohře-
jeme horkou vodu, kterou vedeme do sítě cen-
trálního zásobení teplem. Mezi kotlem a koge-
nerací dochází k přesunu a vlastnímu využití

Tam, kde spalovny stojí a řadu let běží bez negativních
dopadů na zdraví a životní prostředí, 
je jejich akceptace u obyvatelstva vysoká,
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a zhodnocení energetického potenciálu zbyt-
kového komunálního odpadu.

Spaliny z kotle prochází pětistupňovým čiš-
těním spalin a splňují na výstupu z komína
veš keré legislativní požadavky na přípustné
emise s padesáti- až devadesátiprocentní re-
zervou. Technologie čištění spalin odpovídá
sériovému řazení rozprašovací sušárny, elek-
trofiltru, kombinovaného katalyzátoru De-
Diox/DeNOx, předpračky a absorbéru, které
jsou při pohledu na malešický areál i hlavní
dominanta celé technologie, Díky takto sofis-
tikované technologii sneseme ekologické srov-
nání s ostatními metropolemi v sousedství –
Vídní, Mnichovem či Norimberkem, provozu-
jícími obdobná zařízení. 

Technologické zařízení, které ve spalovně vy-
užíváte, patří k nejmodernějším v Evropě.
Z čeho se skládá?

Velmi zjednodušeně jsem na tuto otázku od-
pověděl již v předchozím odstavci. Pro odbor-
níky z řad Vašich čtenářů se tedy rozepíši tro-
chu detailněji. Základem technologického za-
řízení jsou čtyři spalovenské kotle se šesti vál-
covými rošty. Každý z nich umožňuje spálit až
15 tun odpadu za hodinu. V současném pro-
vozu jsou zpravidla 3 kotle, čtvrtý zůstává v zá-
loze jako studená rezerva nebo je v opravě.
Každý z kotlů vyrobí za hodinu max. 40 tun
páry o teplotě 235 °C a tlaku 1,37 MPa. Spále-
ním 300 000 tun TKO ročně vznikne cca 75 000
tun škváry a cca 6 500 tun tuhého odpadu
z čištění plynu a vytřídí se 4 000 tun železného
šrotu. Kombinovaná metoda čištění spalin je
založena na principu předčištění v rozprašo-
vací sušárně, odprášení v elektrostatickém od-
lučovači, destrukcí dioxinů a furanů spolu
s částí oxidů dusíku na katalyzátorech a dvous-
tupňovém mokrém vypírání spalin vápennou
suspenzí obohacenou aktivním uhlím. Vypí-
rání spalin probíhá ve dvou reaktorech –
pračka a absorbér. Každý kotel má svou
samos tatnou linku na čištění spalin.

Zpočátku teplo, které vzniká spalováním, ohří-
valo vodu a ta ve formě páry byla dodávána
do energetické sítě Pražské teplárenské. Vy-
užití tepla pouze pro vytápění nebylo příliš
efektivní, proto byl realizován projekt „Koge-

nerace“, který umožňuje vedle páry vyrábět
i elektrickou energii.  

Kogenerační jednotka nám přinesla z po-
hledu ekonoma hlavně vysoké úspory v sa-
motném nákupu elektrické energie, neboť
jsme až na výjimku celozávodní odstávky zcela
soběstační. Z pohledu provozu jsme získali ur-
čitý stupeň volnosti ve výběru výsledného
energetického produktu – elektřiny a/nebo
tepla podle sezónních vlivů. Zjednodušeně ře-
čeno v zimě dodáváme více tepla a méně elek-
třiny a v létě je tomu naopak. Menší část páry
slouží pro vlastní spotřebu v technologii
a přímé dodávky externím odběratelům, větší
část je použita pro kogenerační výrobu elek-
třiny a tepla v horké vodě. Přebytková elek-
třina je dodávána prostřednictvím rozvodů
PRE, a. s., do veřejné sítě. Pára a horká voda
je dodávána do energetické sítě Pražské teplá-
renské a. s. Roční množství spáleného odpadu
je 300 000 tun. Tomu odpovídá po odečtu
vlastní spotřeby čítající cca 25 000 MWh do-
daná elektřina do veřejné sítě 35 000 MWh
a dodané teplo do sítě PT a.s., v ročním ob-
jemu 850 000 GJ.

Součástí kogenerace bylo vybudování zaří-
zení De NOx, které snížilo emise oxidu dusíku
o 50 % pod zákonem stanovený limit. Na
jakém principu je toho dosaženo?

Jedná se o katalytickou oxidační metodu,
při níž se na keramických vrstvách umístěných
v katalyzátorových věžích dioxiny, furany
a oxidy dusíku katylyticky-oxidačně rozloží na
vzdušný dusík, vodní páru, oxid uhličitý a sto-
pové množství chlorovodíku, který je následně
odstraněn v mokré vypírce. Katalyzátory se
podobají včelím plástům a aktivní plocha
jedné katalyzátorové věže odpovídá ploše 6
fotbalových hřišť!

Tím jsme se dostali k ekologii. Právě obavy
Pražanů o životní prostředí, jak jste uvedl,
byly hlavní příčinou zpoždění výstavby spa-
lovny. Při spalování odpadu je do ovzduší vy-
pouštěna řada škodlivých a životu nebezpeč-
ných látek. Které jsou ty hlavní a jak probíhá
jejich odstranění?

Spaliny vycházející z kotle obsahují řadu po-
lutantů, jako jsou SO2, HCl, HF, pevné částice,

oxidy dusíku, síry, uhlíku, těžké kovy, zejména
rtuť, včetně jejích sloučenin, polychlorované
dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany a další kon-
taminující látky. 

Abychom splnili přísné legislativní poža-
davky, jsou spaliny nejprve zavedeny do roz-
prašovací sušárny. Zde se spaliny uvedou do
rotačního pohybu a v opačném směru točení
je do spalin rozprašovacím kolem rozprašo-
vána upravená vyčerpaná odpadní suspenze
z pračky a absorbéru. Teplotou spalin se ze su-
spenze odpaří voda, která ve formě páry po-
kračuje technologií dále a je nakonec viditelná
jako parní vlečka vystupující z komína. Odpa-
řením suspenze vzniklé pevné částečky padají
na dno sušárny. Tyto úsušky jsou dopravo-
vány do zásobníku zbytků a vytváří odpad,
který je zařazen pod souhrnný název pevné
odpady z čištění odpadních plynů do kategorie
nebezpečných odpadů, jež je následně upra-
ven solidifikací odbornou firmou. Ve skuteč-

nosti je to směs tří odpadů tj. různé vápenné
soli jako např. energosádrovec a další – soli
těžkých kovů, hydroxidy těžkých kovů, dále
upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin a popí-
lek obsahující nebezpečné látky.

Z rozprašovací sušárny jsou spaliny dále ve-
deny přes třísekční  elektrofiltr, v němž jsou od-
loučeny (odprášeny) TZL – tuhé znečišťující
látky (prachové částice). Spaliny vystupující
z elektrofiltrů pokračují kouřovodem do SCR
reaktoru DeDiox/DeNOx kde dojde ke kataly-
tické (katalyzátor na bázi V, W, Ti) destrukci di-
oxinů a furanů a ke snížení obsahu NOx –
oxidů dusíku pomocí nástřiku malého množ-
ství čpavkové vody.

Následným krokem je rekuperace tepla spa-
lin v chladičích rekuperačního okruhu, který
přináší úsporu cca 10 MW tepelné energie, vy-
užitelné částečně ve vlastní technologii a jako
tepelná energie dodávaná do veřejné sítě.
Spaliny se při průchodu chladiči zchladí o cca
100 °C.  

Dále spaliny pokračují do pračky. V horní
části pračky vstupují do chladiče spalin
(quench), kde jsou ochlazeny na 70 – 65 °C,
aby se nepoškodilo vnitřní pogumování
pračky. Spaliny procházející pračkou jsou sou-
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proudně promývány vápennou suspenzí vstři-
kovanou pomocí trysek. V pračce se odlučuje
převážná část HCl, HF, HBr, Hg, další těžké kovy
a zbytky prachu a případné zbývající perzis-
tentní organické polutanty typu PCDD/F. Aby
se zabránilo případnému přechodu možného
zbytku rtuti ve formě sublimátu – HgCl2 do
plynné fáze, udržuje se v pračce kyselé pro-
středí 1,1 pH. Rtuť zůstává v suspenzi ve formě
kalomelu – Hg2Cl2, který je málo těkavý. Rtuť
stejně jako ostatní těžké kovy a organické látky
je prakticky všechna zachycena již v rozprašo-
vací sušárně při prvním kontaktu s aktivním
uhlím, obsaženým ve vyčerpané suspenzi. Čiš-
tění spalin pomocí aktivního uhlí probíhá po
celou dobu kontaktu spalin s aktivním uhlím. 

Dále pokračují spaliny přes odlučovač kapek
do absorbéru. Odlučovač kapek zabraňuje
unášení malých kapek suspenze z pračky do
absorbéru a vzájemného ovlivňování pH. Spa-
liny procházejí absorbérem ze spodní části
směrem vzhůru – protiproud a jsou rovněž
promývány vápennou suspenzí přiváděnou
tryskami Úkolem absorbéru je odloučit ze spa-
lin SO2 a zbytky HCl, HF, těžkých kovů a zbytku
organických perzistentů. Hodnota pH se udr-
žuje přidáváním vápenné suspenze na hodno-
tách mezi 5 – 6.

Při tomto pH reaguje SO2 (který zabraňuje
v pračce přechodu rtuti z jednomocné formy
na dvojmocnou) se suspenzí – Ca(OH)2 za
vzniku Ca(HSO3)2, který se oxiduje přítomným
kyslíkem za vzniku energosádovce
CaSO4.2H2O. To je obecný princip odstraňo-
vání oxidu siřičitého ze spalin.

Vyčištěné spaliny mají za absorbérem tep-
lotu 60 – 65 °C. Pro zabránění kondenzace
vody v komínovém tělese jsou ohřívány v hor-

kovodním trubkovém ohřívači spalin teplem
z rekuperačního okruhu na teplotu 110 °C.
Ohřáté spaliny jsou dopravovány kouřovým
ventilátorem do komína a prochází přes konti-
nuální měření emisí do atmosféry.

Komín v Malešicích je nejvyšší v Praze a jeden
z nejvyšších v ČR. I to má svůj důvod. 

Jde vlastně o historický přežitek z dob pů-
vodní technologické koncepce malešické spa-
lovny, neboť přes vysoký komín se měly po
odprášení spalin zbývající škodliviny rozptýlit
do širšího okolí. Z dnešního pohledu by díky
dalším čtyřem stupňům čištění spalin stačil
komín s poloviční výškou a to vlastně pouze
proto, abychom na dopravních komunikacích
kolem spalovny nevytvářeli mlhu kondenzu-
jící vodní páry, jež z něj jako viditelná parní
vlečka vystupuje. Vysoký komín dnes slouží
jako hnízdiště sokolímu páru se čtyřmi mlá-
ďaty a je to zároveň dobrý orientační bod
nejen pro naše návštěvníky ale i pro návštěv-
níky sousedícího outletu. A je to nakonec i do-
minanta Malešic… 

Spalování odpadu přináší nejen tepelnou
energii, ale také škváru a kov k recyklaci. Jak
je s nimi dál naloženo?

Škvára splňuje legislativní požadavky na ne-
dopal a je pravidelně kontrolována i na obsahy
různých škodlivin. Materiálovým složením je
podobná čediči. Stejně jako např. v Německu
se používá k technologickému zabezpečení
běžných skládek. V Německu jsou však již
o krok dále a škváru využívají jako druhotný
stavební materiál např. při výstavbě komuni-
kací. V České republice ještě chybí adekvátní
legislativa.

Vytříděné přepálené železo je vítanou hutní
surovinou a jako takovou ji prodáváme.

Přínosy ZEVO z pohledu využití komunálního
odpadu a životního prostředí jsou z předchá-
zejícího zřejmé. A co ekonomika provozu, je
spalovna zisková?

Spalovna je mírně zisková a finanční pro-
středky jsou použity pro průběžnou moderni-
zaci a na rekonstrukce technologie.

Spalovna je důležitá pro Prahu i z hlediska
energetické bezpečnosti, neboť není závislá
na dodávkách elektřiny a může pracovat
v takzvaném ostrovním systému. Můžete to
konkretizovat?

Nedávný nácvik stavu „blackout“ v Praze
ukázal, že bychom i při zhroucení okolní elek-
trifikační sítě byli schopni provoz spalovny
udržet a navíc ještě poskytnout přebytky elek-
třiny pro takzvaný „start ze tmy“.  

Výhodnost termického využití komunálního
odpadu je nezpochybnitelná, přesto má řadu
odpůrců. Proč?

Z části kvůli dezinformovanosti širší veřej-
nosti zejména tam, kde spalovny nejsou
a pravděpodobně i kvůli tlaku skládkařské
lobby, která by přišla v důsledku využití zbyt-
kového odpadu jako paliva pro výrobu elek-
třiny a tepla ve spalovnách o část příjmu. Ve
hře jsou nejspíš i příjmy měst a obcí ze sklád-
kovacích poplatků. Tam, kde spalovny stojí
a řadu let běží bez negativních dopadů na
zdraví a životní prostředí, je jejich akceptace
u obyvatelstva vysoká a staly se již důležitou
součástí vyvinutého odpadového hospodář-
ství daných regionů. �



Co všechno se dnes děje!
Konflikty vznikají v celém světě
v důsledku nespokojenosti, bídy a nesvobody, ale také
v rámci geopolitických zájmů mocností. Ambiciózní
plány na postupné snižování nerovnosti mezi
„bohatým severem a chudým jihem“ se realizují jen
velmi pomalu, stamiliony lidí stále hladoví, jsou bez
přístupu k elektrické energii, nemají dostatek kvalitní
pitné vody a tak bychom mohli pokračovat.    
Propojeni sociálními sítěmi a diskusemi na různých
webech, mnozí hledají rychlá řešení a jiní zase dělají
ukvapené závěry. Týká se to určité, stále rostoucí
komunity, spojené informačními a telekomunikačními
technologiemi, která si bez problémů vyměňuje
informace a vlastní názory. Síla informace je dnes
ohromná a jak můžeme poslední dobou sledovat, jsou
jí podřízené i nově formulované vojenské doktríny
a strategie manipulace.
Dnes jsme svědky měnícího se světa, narůstajícího
zmatku v mezinárodních vztazích, kdy bipolární svět je
nahrazován uspořádáním, v němž bude hlavním
hráčem více velmocí.
Platforma pro zahraniční rozvojovou spolupráci i za
této složité mezinárodněpolitické situace v rámci svých
cílů a poslání hledá rovnováhu mezi obchodními
a investičními partnery, usiluje o „otevírání dveří“ na
nové trhy pro české subjekty. Proto pokračujeme
v aktivitách pro své členy, aby se rozvojová osvěta
v našem případě měnila v marketingový průzkum
a férové obchodní příležitosti.  
Neziskové organizace, s jejichž sdružením, Českým
fórem pro rozvojovou spolupráci průběžně
spolupracujeme, se nyní kromě dalších aktivit
soustředí na budoucí výchovu občanů
k odpovědnému přístupu k životu, snaží se přesvědčit
podniky, aby se věnovaly kromě podnikání i péči o své
sociální okolí.  
Velcí světoví dárci rozvojové pomoci, poučeni
dosavadními výsledky a v důsledku celosvětové
finanční krize dnes hledají, jak do ní zapojit, kromě
soukromého sektoru, také jeho soukromý kapitál.
Nové rozvojové cíle budou variantou na minulé
období, kdy bylo záměrem do roku 2015 odstranit
hladovění a častá úmrtí dětí, zajistit přístup k vodě
a zdravotní péči všem obyvatelům světa, zabezpečit
vzdělávání dívek a vůbec zrovnoprávnit ženy na
úroveň práv mužů v zemích, kde to není zvykem.
Změnou ovšem je, že od podniků se neočekávají jen
mecenášská gesta, ale skutečné zapojení, v rámci
různých typů komerční spolupráce až po investiční
spoluúčast s návratností vloženého kapitálu.
V zájmu udržitelnosti ekonomického rozvoje zemí je
tento nový přístup velmi důležitý.
Ráda bych na závěr svého zamyšlení poděkovala za
stálou podporu, pomoc a vytvoření zázemí jedné ze
zakladatelských asociací Platformy, Svazu průmyslu
a dopravy ČR.  Náš dík patří i generálnímu řediteli 
SP ČR Zdeňku Liškovi, který odchází ze své pozice.
Jeho porozumění pro účast soukromého sektoru
v rozvojových projektech bylo v počátku existence
PPZRS důležité. Po sedmi letech se ukazuje, že
synergie nejen SP ČR a Platformy, ale také ostatních
členů sdružení přináší výsledky a pozitivní reakce
veřejné správy. Spolu s ředitelkou Sekce
mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a předsedkyní
výkonného výboru Platformy Dagmar Kuchtovou, jež
se stává od 1. října generální ředitelkou SP ČR, měli
velký vliv na začlenění našich podniků do zahraniční
rozvojové spolupráce ČR. 
Platforma chce v příštích letech ve spolupráci se SP ČR
hrát ještě významnější roli v zahraničně rozvojové
spolupráci a v prosazování zájmů českých
zaměstnavatelů a podnikatelů v rozvojovém světě.
Osobně jsem přesvědčena, že ve vzájemné
součinnosti se nám to bude dařit.
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Podnikatelské mise,
organizované Svazem
průmyslu a dopravy,
doprovázely prezidenta
České republiky Miloše
Zemana do Srbska
a Slovinska ve dnech 1. – 4.
dubna a do Rumunska
a Moldavska ve dnech 
20. – 23. května.   

Srbsko a Slovinsko
Podnikatelská fóra jsme připravili ve
spolupráci s hospodářskými komo-
rami obou zemí a za podpory zastupi-
telských úřadů České republiky a sítě
Enterprise Europe Network. V Běle-
hradě se zúčastnilo kolem stovky zá-
stupců srbských firem, ve slovinské
Lublani pak na fórum dorazilo asi
osmdesát podnikatelů. 

V české delegaci byla řada podniků,
které již na těchto trzích působí, ně-
které z firem dokonce spolupracují,
nebo tvoří konsorcia. Z druhé strany
byl také patrný skutečný zájem o spo-
lupráci. 

Jak potvrzuje každoroční šetření
SP ČR, o Srbsku jako exportní a inves-
tiční destinaci uvažuje nemalé pro-
cento našich firem. „Řada našich
firem zvažuje investice, zejména
v kontextu přidružení Srbska k EU
a v očekávání budoucího vstupu země
do EU,“ uvedl prezident SP ČR Jaro-
slav Hanák. Podle Dagmar Kuchtové,
ředitelky Sekce mezinárodních vztahů
SP ČR, aktuálně projevují zájem tu-
zemské firmy zejména o velké veřejné
zakázky v železniční dopravě, mimo
jiné o rekonstrukci hlavního nádraží
v Bělehradě a o výstavbu železničních
koridorů. V centru zájmu je i chemická
výroba a vodohospodářství, ale
i energetika a těžební průmysl.

Srbský tajemník Ministerstva ob-
chodu a telekomunikací Stevan Nikše-
vić ocenil ve svém příspěvku na Fóru,
že Srbsko je zařazeno mezi prioritní
exportní země a poděkoval České re-
publice za rozvojovou pomoc ve výši
28 milionů eur. 

Zajímavé příležitosti se objevují i ve
Slovinsku. Zástupci vlády nám pre-
zentovali řadu možností v oblasti
energetiky a infrastruktury. ČR je jed-
ním z nejvýznamnějších obchodních
partnerů Slovinska, vzájemný obchod
je téměř vyrovnaný, s rostoucí ten-
dencí a obratem cca 1 miliardy EUR.
Slovinsko se řídí heslem. „Jsme malá
země, a proto musíme být rychlí“.
V plánu je tak rozvoj moderních tech-
nologií, čisté dopravy a energetiky. Ta

je v současné době téměř 100% po-
stavena na fosilních palivech. Příleži-
tosti se objevují také při privatizaci
státních podniků, kterých je ve Slovin-
sku poměrně hodně. Jedná se např.
o letiště, leteckou dopravu, telekomu-
nikace, metalurgický, chemický, či po-
travinářský průmysl. 

Rumunsko a Moldavsko

Podnikatelské fórum v Bukurešti si
v rámci Rumunska připsalo jeden pri-
mát, neboť bylo první akcí svého
druhu pořádanou na půdě Rumunské
národní banky (BNR). Její historická
budova, spolu s hojnou účastí rumun-
ských podnikatelů, propůjčila této vý-
znamné akci důstojnou atmosféru.
Podnikatelské fórum slavnostně zahá-
jil prezident ČR Miloš Zeman a guver-
nér BNR Magur Isarescu. Ještě před
začátkem dvoustranných jednání byla
v rámci fóra podepsána dohoda o fi-
nancování projektu firmy Chemopro-
ject Nitrogen a rumunské společnosti
Azomures SA, Romania, na které se
podílí Česká spořitelna a Českosloven-
ská obchodní banka, pojištění úvěru
zajišťuje EGAP. Z rumunské strany se
fóra účastnilo asi 120 zástupců tamní
podnikatelské sféry a podle ohlasů
firem přišla řada z nich s dobře připra-
venými návrhy na spolupráci. 

Díky spolupráci s Komorou pro
hospodářské styky se zeměmi SNS
byla kvalitně připravena i druhá část
cesty, jejíž hlavním bodem bylo pod-
nikatelské fórum v moldavském Kiši-
něvu. Podle slov účastníků přímo na
místě, byli někteří překvapeni mož-
nostmi a zajímavými schůzkami, se
kterými v Moldavsku ani nepočítali. 

Moldavské hospodářství může pro
svou modernizaci využít české pro-
dukty a služby v oblasti energetiky,
dopravní infrastruktury, strojírenství,
zemědělství a mnoha dalších oborů.
Zvláště potenciál pro rozvoj ekologic-
kého zemědělství a agroturistiky je
vysoký. 

Podnikatelského fóra v Paláci Repu-
bliky se zúčastnilo velké množství
moldavských podnikatelů, takže se
akce svým rozsahem příliš nelišila od
fóra v Bukurešti. I z toho je patrné, že
moldavská strana má skutečně zájem
o spolupráci a bere takové akce
vážně. Kromě podnikatelského fóra
proběhla i řada neformálních jednání
mezi podnikateli mimo oficiální pro-
gram. 

Podle prvních ohlasů během
a těsně po skončení misí lze říci, že se
jednalo o velmi úspěšné akce, které
napomohou dalšímu rozvoji kontaktů
českých podnikatelů v uvedených ze-
mích. �

Pavel Fára, Olga Zuláková

Podnikatelské mise 
překonaly naše očekávání



Z iniciativy našich slovenských kolegů
a po půlročních přípravách a vyjednává-
ních je na světě Dohoda o vzájemné spo-
lupráci v oblasti rozvoje mezi podnikatel-
skými platformami České republiky a Slo-
venské republiky. Je zcela zřejmé, že ve
světě multilaterálních rozvojových pro-
jektů, obvykle rozsáhlých a financovaných
z různých zdrojů, je spolupráce užitečná,
ať už v oblasti znalostí a zkušeností s pro-
cesy implementace, nebo v přístupech
k vlastní angažovanosti a účasti na pro-
jektu samotném.  

Dohoda stanoví základní zásady, formu-
luje oblasti spolupráce, avšak nemá právní
závazky. 

Za důvodem memoranda byly rozdíly
mezi právním přístupem české a slovenské
vlády k účasti soukromého sektoru na roz-
vojových projektech, financovaných z ná-
rodních rozpočtů pro ZRS.

S novým přístupem dárců ke spolu-
účasti soukromého sektoru na řešení roz-
vojových cílů OSN po roce 2015 je totiž po-
třebné věnovat pozornost také právnímu
rámci účasti firem na bilaterálních rozvo-
jových projektech. Zatímco české podniky
se účastní výběrových řízení České rozvo-
jové agentury, slovenské podniky jsou nu-
ceny žádat o dotaci na svůj rozvojový
záměr, což neodpovídá charakteru jejich
činnosti, kterou má být především genero-
vání zisku a zásadně hospodárné naklá-

dání s vlastními prostředky. Navíc unijní
pravidlo „de minimis“ týkající se veřejné
podpory soukromého podniku členské
země neumožňuje mnoho opakování žá-
dosti o dotaci.

Obě platformy předpokládají, že společ-
nými osvětovými akcemi a konzultacemi
dosáhnou výhodnějších podmínek pro slo-
venské kolegy. Pomohou také ke zlepšení
komunikace mezi veřejným a soukromým
sektorem. Na české straně se snaha
o předávání zpětné vazby již setkala
s úspěchem a výsledkem jsou programy
na podporu podnikatelského partnerství
a investic v rozvojové zemi (viz další infor-
mace na www.czda.cz).  

Spolupráce obou sdružení podnikatelů
se bude řídit dohodnutými pravidly a jejich
snahou bude získat další partnery v dalších
zemích Visegrádské dohody, zejména
v oblasti budování kapacit. To by mělo při-
lákat pozornost dalších podnikatelů, kteří
mají zájem komerčně působit v rozvojo-
vých zemích. Společné akce platforem, ze-
jména v příštím roce kampaně k rozvojo-
vým cílům OSN, tak budou moci jasněji
ukázat rozdíly mezi čistým exportem a roz-
vojovými projekty včetně toho důležitého
průsečíku, kde jsou ve skutečnosti férové
obchodní příležitosti. �

Více o partnerské platformě lze najít na:
http://ppzrs.sk/

Spolupráce se slovenskými podnikateli

IRCON, s.r.o., je českou
poradenskou firmou
s mezinárodní působností, která
byla založena zkušeným týmem
konzultantů v roce 2003. 
Zaměřuje se na přípravu a realizaci rozvo-
jových projektů v oblasti vodohospodář-
ství a environmentálních technologií
především v rozvojových zemích, druhou
hlavní činností firmy je poradenství v ob-
lasti systémů řízení a vzdělávání předev -
ším v oblasti kvality, ochrany životního
prostředí a bezpečnosti práce.

Společnost realizuje projekty financo-
vané ze zdrojů ZRS ČR, strukturálních
fondů EU či dalších zdrojů (například KfW,
USAID atd.) ve výše uvedených sektorech
od roku 2003. Tyto projekty jsou zaměřeny
převážně na přenos moderních – zejména
environmentálních technologií a dlouho-
dobý sociální a ekonomický rozvoj cílo-
vých oblastí. Do současnosti firma realizo-
vala či se podílela na realizaci více než 35
projektů v Moldavsku (celkem 14  - včetně
projektů v oblasti zemědělství a dodávek
zdravotnického materiálu), Srí Lanka 
(2 projekty), Indie (2 projekty), Gruzie 
(5 projektů), Etiopie (3 projekty), Kosovo 
(1 projekt), Bosna a Hercegovina (2 pro-
jekty), dále Afghánistán, Kazachstán, Tád-
žikistán, Uzbekistán a dalších. 

V Moldavsku IRCON dlouhodobě spolu-
pracuje s vládními orgány, místními muni-
cipalitami, průmyslovými podniky, hlav-
ními znečišťovateli a dalšími relevantními
subjekty. Řada projektů byla realizována
v oblasti městské infrastruktury, konkrétně
v oblasti dodávek vody, čištění odpadních
vod a odpadového hospodářství. Projekt
v oblasti odpadového hospodářství byl im-
plementován ve městě Leova, v součas-
nosti společnost zpracovává ve spolupráci
s německou GIZ a moldavskou Rozvojo-
vou agenturou Jih (ADR Sud) dlouhodo-
bou strategii udržitelného nakládání s pev-
nými odpady pro celý moldavský jižní re-
gion. V Leově byl v rámci projektu založen
municipální podnik Salubr - Leova, který
zajišťuje sběr, zpracování a zneškodnění
komunálních odpadů (TKO) v Leově. Záro-
veň byla rekonstruována městská skládka
a provedena osvětová kampaň v oblasti
nakládání s TKO. Byl zaveden separovaný
sběr plastů a biologického odpadu.

Hlavním sektorovým zaměřením společ-
nosti v Moldavsku je nicméně vodní hos-
podářství a zejména renovace a rekon-
strukce systémů na čištění komunálních
odpadních vod. Během posledních deseti
let se IRCON podílel na založení jediného
moldavského výrobce čistíren odpadních
vod a zařízení pro vodohospodářství - firmy
IM Boncom Srl. Od roku 2005 do roku 2008
realizoval v Moldavsku projekt, jehož cílem
bylo provedení kompletního due diligence

vybraným městům, průmyslovým podni-
kům a dalším zájemcům v oblasti vodoho-
spodářství. Ve městech Leova, Vulcanesti
a Cimislia realizoval projekty komplexní re-
konstrukce tamních čistíren odpadních vod
včetně návazné infrastruktury. Akci rekon-
strukce ČOV Cimislia spolufinancovala
agentura ADR Sud, příjemce tohoto pro-
jektu. Součástí všech infrastrukturních pro-
jektů jsou vždy intenzivní edukativní kam-
paně, zaměřené na změnu chování a ná-
vyků tamních obyvatel v oblasti ekologie.

Projekty ZRS realizované společností
IRCON jsou místními partnery a státní sprá-
vou země příjemce zpravidla hodnoceny
kladně. Mnohé z nich jsou dávány za příklad
vhodně implementovaných projektů v ob-
lasti městské, případně obecní infrastruk-
tury i dalším donorům. Ze strany donora či
nezávislých evaluátorů byly několikrát mo-
nitorovány a hodnoceny - vždy s kladným
hodnocením (naposledy v roce 2013). �

Vedením projektového týmu 
byla pověřena společnost IRCON 

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

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

� Platforma hledá aktivní členy se zájmem
o účast v rozvojových projektech 
i práci v expertních týmech Platformy
a pracovních skupinách Rady pro ZRS ČR

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Poštovní adresa:
Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
Telefon: +420 225 279 403

+420 603 826 261
Fax: +420 284 686 464
e-mail: platforma@spcr.cz



STRATEGICKÉ KONZULTACE
UNDG pro Evropu a Střední Asii
"Doing Good to Do Better:
Successful Corporate Strategies
that Benefit Society" (Bratislava
16. - 17. června), byly součástí
série organizované v souvislosti
s přípravou na formulaci nových
rozvojových cílů po r. 2015,
kterou finálně připravuje OSN.
Jako svou poslední akci je organizovala
slovenská pobočka UNDP, která se letos
odstěhovala do svého nového působiště
v Ankaře. Konzultace byla věnovaná zapo-
jení soukromého sektoru do implementace
rozvojových cílů po r. 2015.

Týkala se čtyř tematických okruhů, na
kterých pracovaly skupiny složené z dele-
gátů setkání a jejichž práci moderovali za-
městnanci UNDG.

Zástupkyně Platformy podnikatelů pro
zahraniční rozvojovou spolupráci se
zúčastnila diskuse a podílela se na práci
pracovní skupiny s tématem: Re-industri-
alizace a regionální rozvoj skrze inovace:
Výzkum a vývoj a průmyslová konkurence-
schopnost.

Téma bylo diskutováno z hlediska souvi-
sejících politik, zlepšení partnerství, struk-
turovaného soukromého financování, za-
pojení mezinárodních MSP a rozšíření dů-
věry k rozvojovým snahám skrze transpa-
rentnost a odpovědnost.

Podle OSN byl ekonomický růst identifi-
kován jako klíčový pro rozvoj a jako „zá-
kladní ingredience rozvojového receptu“.
Ekonomický růst se však musí stát udrži-

telným a zajistit zároveň environmentální
požadavky. Potřeba strukturální transfor-
mace v přístupech k rozvojové spolupráci
a k dosažení nově formulovaných cílů roz-
voje, je počátečním krokem. 

Závěrečná vystoupení významných
osobností z úřadů OSN potvrzují jako
správné dlouhodobé směřování aktivit
PPZRS, a to zejména směrem k soustředě-
nému rozvíjení podnikatelského prostředí
v partnerských, pomoc přijímajících ze-
mích, podpoře podnikatelského partner-
ství za účelem zlepšování oboustranných
obchodních vztahů, podpoře investičních
komerčních projektů, které ve svém do-
padu mohou působit na ekonomický růst,
zlepšování životních podmínek zaintereso-
vaných subjektů v místě a osob v jejich
okolí.

SEMINÁŘ O STRATEGICKÉM PROGRA-
MOVÁNÍ oficiální rozvojové pomoci (ODA)
pořádaný regionálním centrem UNDP Bra-
tislava (2. – 4. dubna), ze série věnované
budování kapacit v oblasti mechanismů
ODA pro strany zainteresované na imple-
mentaci politiky ODA, včetně její přípravy.

PPZRS získala jedno účastnické místo,
stejně jako FORS (České forum nezisko-
vých organizací) na celém programu budo-
vání kapacit, který je jinak určen, kromě
zemí Višegrádské dohody, také začínajícím
dárcovským zemím ODA ze střední a vý-
chodní Evropy.

Seminář zahájila Elisabeth Thioléron,
představitelka OECD, která odpovídá za
evaluační zprávy, tzv. peer review všech
států, členů DAC (Development Aid Com-
mittee). Ve svém vystoupení zdůraznila, že
celkový přístup k poskytování ODA by se
měl řídit všemi doporučeními postupně
vypracovanými všemi stranami, celosvě-

tově zainteresovanými na zlepšování cel-
kové kvality poskytování rozvojové po-
moci. Dále hovořila o trendu u zavedených
dárců, např. Kanada, Austrálie, Nový Zé-
land, slučovat či redukovat jednotlivé
úřady zabývající se ODA a zahrnovat je
pod ministerstva zahraničních věcí. Na roz-
díl od německé reformy systému rozvo-
jové pomoci a spolupráce, je zde rozhodo-
vací pravomoc týkající se odborných zále-
žitostí od příprav a řízení programů až po
projektové záležitosti vracena zpět do
rukou úředníků spojených s diplomatic-
kými povinnostmi a kompetencemi, což je
podle ní nešťastný způsob, který zcela jistě
nepovede k očekávaným úsporám admini-
strativních nákladů atd.

Prezentace byly doprovázeny bohatou
diskusí na dané téma také druhý den semi-
náře, který byl věnován již zavedeným
agenturám - Swiss Development Coopera-
tion a Austrian Development Agency. Švý-
carská praxe využívá pro implementaci
všech svých rozvojových projektů realizá-
tory vybrané ve výběrovém řízení a přes
své regionální kanceláře pak na implemen-
taci dohlíží, kontroluje a sleduje celkovou
kvalitu a hospodárnost všech aktivit
v místě. Model připomíná implementační
decentralizaci vnější pomoci EU, která pro-
běhla počátkem tohoto století.

Mnoho otázek na ředitele rakouské roz-
vojové agentury, Roberta Zeinera (RZ), od-
halilo nelehkou pozici ADA, která sice odo -
lává úplnému zařazení pod rakouské MZV,
avšak v rámci redukce rozvojového roz-
počtu je nucena ke krátkodobému pláno-
vání. �

Prezentace uvedené na semináři jsou
umístěny na webu UNDP:

http://dl.undp.sk/
materials_presentations_ZIP

Ekonomický růst se musí stát udržitelným

Diář PPZRS 2014, praktický průvodce rozvojovou problematikou pro podnikatele spojený
s kalendáriem měl pozitivní ohlas. Celý náklad byl rozšířen mezi členskou základnu a ne-
zapomněli jsme ani na partnery Platformy, včetně institucí veřejné správy zainteresované
na ZRS ČR. Publikace byla financována pouze z vlastních prostředků sdružení a z inzerce.

Obsah diáře 2015 směřujeme k Evropskému roku rozvoje 2015, což je kampaň EU
k novým rozvojovým cílům OSN. Zahrne upozornění na zajímavé události připravované
pro r. 2015, ale uvede také konkrétní odkazy na zdroje informací k obchodním příležitostem
v rozvojových projektech. 

Diář 2015 bude doplněn brožurou s praktickým přehledem pro podnikatele, které zajímá
komerční uplatnění v nově formulovaných rozvojových okruzích od dodávek do projektů
až po vstup na nové trhy.

Cílem obou publikací je upozornit podnikatelský sektor na novou strategii cíleného roz-
voje chudých a málo rozvinutých zemí, na které se shodli velcí dárci pomoci a s jejíž po-
mocí nové udržitelné cíle formuluje OSN. 

Na příkladech ukážeme, jak konkrétně se rozvojová tématika týká podnikatelů a jejich
zahraničních podnikatelských strategií. Autoři obsahu doufají, že v publikacích uvedené
informace ukáží podnikatelům konkrétní cestu, jak se komerčně podílet na ekonomickém
rozvoji světa, aniž by museli významně riskovat své podnikatelské prostředky. 

Diář bude distribuován jak mezi členské firmy, tak adresátům ve veřejné správě, insti-
tucím zainteresovaným na rozvojových projektech i představitelům neziskové sféry.  Ob-
chodní příležitosti tak lze získat i relevantní inzercí v diáři, nebo samotné brožuře, protože
zde budou zájemci o zakázky hledat partnery do konsorcií a subdodavatele anebo tech-
nické a technologické služby odborných expertů.

Informace o možnostech inzerce v uvedených publikacích zodpovíme na adrese: 
platforma@spcr.cz

Připravujeme diář PPZRS 2015
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Elektřina pro průmysl a domácnosti
byla denně na několik hodin vypí-
nána, aby i jiné domácnosti mohly

mít elektřinu alespoň po určitou dobu. 
Energetika byla tehdy na prvním místě

rozvojových snah republiky: Byly budo-
vány nové přehrady na Vltavě a na Váhu,
kvapně stavěna řada uhelných elektráren
zejména v místech uhelných zdrojů. Povr-
chové doly, a také staré tepelné elektrárny
jako Ervěnice a Komořany, s nízkou účin-
ností odlučovačů (a z počátku pouze s kot-
lovými nástavci, tj. bez vysokých komínů)
v severních Čechách měly nedobrý vliv na
životní prostředí a proto se pozornost upí-
nala k novému oboru – k jaderné energe-
tice.

Počátky jaderné energetiky

V roce 1954 byla v tehdejším Sovětském
svazu spuštěna první demonstrační ja-
derná elektrárna a řada zemí začala rozví-
jet svou jadernou energetiku. Bylo to ob-
dobí optimistického očekávání – okouz-
lení aplikací nové vědy, na jejímž počátku
byla známá Einsteinova rovnice E=m.c2

z počátku 20. století. I když, bohužel, první
užití jaderné energie bylo v roce 1945 vo-
jenské. 

Krok k jaderné energetice v Českoslo-
vensku byl učiněn v roce 1956, rozhodnu-
tím o výstavbě první československé ja-
derné elektrárny. Jako lokalita byly vy-
brány západoslovenské Jaslovské Bohu-
nice a jako typ reaktoru byl zvolen hetero-
genní reaktor moderovaný těžkou vodou
a chlazený kysličníkem uhličitým. Tento
typ byl zvolen zejména proto, že byl scho-
pen pracovat s neobohaceným a tedy do-
mácím, československým uranem a Čes -
koslovensko mohlo být nezávislé na do-
vozu jaderného paliva ze zahraničí. To byl
koneckonců smysl výběru. Už během
spouštění se u tohoto projektu ukázala
řada rysů, že kombinace těžká voda – CO2

není příliš perspektivní. A po dvou vážných
nehodách byla elektrárna v roce 1979 na-
dobro odstavena. 

Ještě před odstavením A-1 v roce 1970,
byla uzavřena mezivládní dohoda s teh-
dejším Sovětským svazem o vybudování
jaderných elektráren s reaktory tlakovod-
ního typu. Podle této smlouvy bylo roz-
hodnuto vybudovat v Československu
dvě jaderné elektrárny, každou se čtyřmi
reaktory VVER 440 (typ V230) a to jednak
v lokalitě západoslovenských Jaslov-
ských Bohunic (vedle první čs. jaderné
elektrárny) a dále v jihomoravských Du-

kovanech. Již v první fázi stavby došlo
k pozastavení stavby dvou bloků V-2
v Jaslovských Bohunicích a všech bloků
v Dukovanech a nahrazení jejich projektů
modernějšími VVER 440 (typ V213). To si
sice vyžádalo časový odklad, ale vý-
znamně to přispělo k bezpečnosti elektrá-
ren.

V roce 1978 se začala uvádět do provozu
jaderná elektrárna V-1 v Jaslovských Bohu-
nicích. Po uvedení do provozu dvou bloků
(V1) elektrárny Bohunice stoupla výroba
z jádra na 4,5 %. Ekonomičnost provozu
navíc zapůsobila (i vzhledem ke zdražování
cen uhlí, které tehdy tvořilo základ naší
energetiky), že bylo ještě koncem sedmde-
sátých let rozhodnuto o rozšíření českoslo-
venského jaderného programu. Schválena
tak byla stavba dvou dalších jaderných
elektráren. Jednak elektrárny ve sloven-
ských Mochovcích (4x VVER 440 typ V213)
a pak v jihočeském Temelíně (4x VVER
1000). 

Stabilní energetické zdroje

Pro tento program vyrostl v Českosloven-
sku silný jaderný průmysl a infrastruktura
výzkumných a projekčních ústavů. Česko-
slovensko pro jaderné elektrárny vyrábělo
v podstatě veškeré komponenty – reak-
tory, parogenerátory, turbogenerátory,
elektrická zařízení i většinu zařízení sys -
témů automatik. 

V osmdesátých létech bylo v Českoslo-
venské republice spuštěno sedm jader-
ných bloků (další 3 v Jaslovských Bohuni-
cích a 4 v Dukovanech) a začala výstavba
4 bloků v Mochovcích a 4 v Temelíně. Po-
čítalo se s tím, že elektrárna v Mochovcích
bude kompletně spuštěna do roku 1990
a v Temelíně do roku 1995. Jaderná ener-
gie si v porovnání s jinými zdroji vedla po
ekonomické stránce stále lépe, a tak byl
v té době československý jaderný pro-
gram znovu a naposledy rozšířen. Jako
další lokality pro stavbu jaderných elektrá-
ren byly vybrány Blahutovice (2x VVER
1000) v ostravském regionu, východoče-
ský Tetov (2x VVER 1000) a východoslo-
venské Kecerovce (2x VVER 1000). S uve-
dením těchto elektráren do provozu se po-
čítalo kolem roku 2000. Celkový instalo-
vaný výkon v jaderných elektrárnách se
tak koncem tisíciletí měl přiblížit hodnotě
16 000 MW. Tato kapacita byla plánována
jako konečná. Každý kraj, kromě Severo-
českého, kde nebyl velký energetický zdroj
zapotřebí, by po konečné realizaci tohoto
programu měl stabilní energetický zdroj
a energetická koncepce státu by tak byla
vyřešena na několik desetiletí dopředu.

Stavba nových jaderných bloků se nedotýká jen ČEZ, 
ale pozitivně ovlivní celé národní hospodářství
Pro dnešního občana je sotva uvěřitelné, že v padesátých létech jsme se večer často učili při světle
petrolejových lamp. Dodávky závisely převážně na několika vodních zdrojích a několika tepelných
elektrárnách. Byly v provozu ještě i lokální zdroje, které zásobovaly své bezprostřední okolí. Jednalo
se o malé vodní elektrárny v továrnách, mlýnech a podobných výrobních objektech.

JE Dukovany
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Zpochybňování jaderné energetiky

Po roce 1990 byl jaderný program jednou
z prvních věcí, do které vláda Českosloven-
ské republiky zasáhla. Bylo rozhodnuto
přerušit plánovací práce na budoucích ja-
derných elektrárnách a zastavit výstavbu 3.
a 4. bloku v elektrárnách Mochovce a Te-
melín. Rok 1990 tak paradoxně způsobil
těžkou ránu československému jadernému
programu, který mohl přinést státu pros -
peritu a rapidní zlepšení životního pros -
tředí v severních Čechách. Kromě toho
byla do značné míry zmařena unikátní po-
zice československého jaderného prů-
myslu. Schopnosti projektovat a vyrábět
jaderná zařízení bylo dosaženo díky vybu-
dování výzkumných, inženýrských a speci-
alizovaných výrobních kapacit. Ztráta obo-
rových zakázek vedla k redukci stavu za-
městnanců a řada dříve renomovaných
pracovišť se tak často dostala pod svoji kri-
tickou kapacitu.

V centrálně plánovaném hospodářství
se předpokládalo (a bylo to možné) odsta-
vit většinu tepelných elektráren, utlumit
těžbu uhlí a uchovat tak cennou surovinu
pro budoucí generace. To dnes možné
není, protože současné privátní těžařské
společnosti chtějí i nadále těžit ve velkém
a mít zisky nyní. Z těchto důvodů se také
snaží ovlivňovat ve svůj prospěch Státní
energetickou koncepci. Realizace původně
plánovaného programu měla vést i k vel-
kému zlepšení životního prostředí. Česká
republika by také měla vyřešenu svoji
energetickou koncepci nejméně do roku
2050 a byla by jedním z nejmenších produ-
centů CO2 na obyvatele ze států EU. 

Bohužel, mezi některými tehdejšími po-
listopadovými politiky zvítězil názor, že co-
koliv bylo vytvořeno před rokem 1989,
musí být a priori považováno za špatné.
Jaksi si neuvědomili, že celá energetika
byla dílem českých a slovenských inženýrů
a techniků, nikoli stranických aparátníků.
Dokonce se někteří nechali slyšet, že „nej-
větší komfort je elektřinu dovézt“. Takové
hlasy se ozývají i dnes. Spoléhat však na
to, že nedostatek budoucích výkonů vyře-
šíme dovozem (odkud asi?) nebo další ply-
novou elektrárnou (že ji lze postavit
rychle), by bylo mimořádně drahým řeše-
ním. 

Zpochybňování jaderné energetiky způ-
sobilo značné průtahy ve výstavbě prvních
dvou bloků Temelína. Proto také muselo
dojít k drahému odsíření velkých tepelných
elektráren namísto toho, aby byly uza-
vřeny. 

Mysleme na budoucnost

V současné době máme elektrické energie
dostatek, ale nemusí to tak být vždy. V něk -
terých revírech uhlí dochází, elektrárny
stárnou technicky i morálně. Některé
uhelné totiž nebudou vyhovovat novým
přísnějším evropským normám. Nové
zdroje tedy budeme potřebovat. A musí to
být zdroje spolehlivé, odolné proti výky-
vům trhu a politickým otřesům. I proto je
potřebné vrátit jaderné energetice místo,
které ji náleží. Její strategická hodnota se
ukáže vždy, když dojde ve světě k událos-

tem, majícím vliv na dostupnost a tedy
i cenu fosilních paliv. A to nehovoříme
o potřebě snižování emisí CO2.

Velká škoda vznikla odchodem lidí, kteří
nabyli unikátní kvalifikace v jaderném pro-
gramu. I když kritici mohou říci, že se kva-
lifikovaní inženýři mohou rekvalifikovat,
atd. Nicméně jsou obory, kde "tržní síly"
nejsou schopny působit směrem k vyšší
kvalitě. Spíše naopak. Jaderný průmysl
byl navíc jedním z oborů, kde jsme byli
lepší, než srovnatelné evropské země jako
Holandsko, Dánsko, Rakousko, ale i větší
státy. Dnes můžeme soutěžit leda v počtu
montoven automobilů a země, které se
před čtvrt stoletím mohly od našeho prů-
myslu učit (Čína, Korea), nás předhonily
a dnes nám nabízejí svoje produkty, pro-
tože v oboru, na rozdíl od nás, pokračo-
valy.

Řada slovutných lidí (která však větši-
nou průmyslu nerozumí a nic nikdy nesta-
věla) vyjadřuje pochybnosti, zda náš prů-
mysl je ještě schopen tak velký úkol zvlád-
nout, mj. poukazováním na dlouhotrvající
výstavbu v současné době už provozova-
ných temelínských bloků. Výstavbu JE Te-
melín ale nelze považovat v tomto smyslu
za charakteristickou. Důvody, které délku
výstavby negativně ovlivnily, byly jednak
na straně „vyšší moci“ = politických změn
provázených atmosférou nepřející ja-
derné energetice po listopadu 1989, jed-

nak v personálních chybách na straně
ČEZ. 

Stále je na co navazovat

Je pravdou, že dnes český průmysl bude
muset navazovat na částečně zapomenuté
znalosti. Je to tak ale i u všech zahranič-
ních firem (Mitsubishi, AREVA, Westing-
house, ...). Také ony musí hledat ještě žijící
experty, aby pomohli vychovat novou ge-
neraci specialistů. I u nás je na co navazo-
vat. Dnes je na tom český jaderný průmysl
tisíckrát lépe, než když v šedesátých létech
minulého století v oboru začínal. 

Český a slovenský průmysl také přece
něco dokázal! Na výstavbě Jaderné elek -
trárny Dukovany se podílely prakticky
stejné národní firmy, tj. investor, generální
dodavatel, dodavatel technologie a jeho fi-
nální dodavatelé jako v Temelíně. 

Zahájení stavebních prací na 1. bloku JE
Dukovany bylo v roce 1978 a 4. blok byl
uveden do provozu v létě 1987, tj. za 8,5
roku byly postaveny a uvedeny do provozu
čtyři bloky! Přitom 2. blok následoval 12
měsíců po 1. bloku, 3. blok za 9 měsíců po
2. bloku a 4. blok následoval 6 měsíců po 3.
bloku. Která země něco takového dokázala? 

O kvalitě přitom svědčí spolehlivý a me-
zinárodně oceňovaný provoz elektrárny
Dukovany i spolehlivý provoz elektrárny
Temelín. 

JE Temelín
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Kdy jindy, když ne teď

Stavba jaderných elektráren je oborem
s vysokou přidanou hodnotou. Ano, český
a slovenský (nejen jaderný) průmysl má
v současné době slabiny. Ty je možné od-
stranit vhodným programem. Pokud ale
nebude průmyslu dána šance v oboru, zů-
stane to tak, anebo spíše - český průmysl
se propadne ještě níže. Česká republika (i
Slovensko) pak budou již nadobro závislé
na zahraničních firmách, včetně servisu po
dobu celé životnosti bloků, tedy 60 až 80
let. To je ale přece proti smyslu volání po
energetické bezpečnosti. 

Pokud si necháme postavit jaderné
bloky zahraničními firmami, budou prací
na výstavbě našich elektráren získávat zku-
šenosti a zrát specialisté z jiných zemí.
Nejde jen o výrobu. Jde i o duševní práci
inženýrů a organizátorů velkých staveb, po
nichž bude v blízké budoucnosti (vlastně
už dnes ve světě je) mimořádná sháňka.

Dnes se rozhoduje o velké investici –
zhruba 250 miliard korun za dva bloky v Te-
melíně a ve hře jsou další dva bloky v Du-
kovanech (zas cca za 250 miliard), takže
během třiceti let 500 miliard jen pro Če-
skou republiku. To je objem práce, který by
neměl být zadán do zahraničí, protože
český průmysl je možné na takové zakázce
postavit na nohy. Specialisté ve ŠKODA JS
(reaktory), Doosan Škoda Power (turbíny),
ETD Transformátory a Brush SEM (generá-

tory a budiče), ZAT (automatizační tech-
nika), ZVVZ Milevsko (veškerá vzducho-
technika a technika prostředí), Královopol-
ská RIA a Chemkomex (pomocné systémy
primárního okruhu), Vítkovice (kompenzá-
tory objemu, hydroakumulátory, paroge-
nerátory a vysokotlaké ohříváky), české ar-
maturky a kablovky, výrobci elektrozaří-
zení, Sigma (čerpadlová technika), projek-
tanti a konstruktéři by neměli být podceňo-
váni. 

Ve prospěch firmy AREVA – i když má
své problémy při výstavbě Olkliuoto ve
Finsku i doma ve Flamanville se vyslovují
francouzští politici, Korea má své vládní
lobbisty. Velvyslanec USA pan Eisen přijel
do České republiky (podle jeho slov) s pos-
láním: zajistit firmě Westinghouse vítězství
v soutěži o dodávku na temelínské bloky.
Kéž by se českého průmyslu zastali čeští
politici.

O novém zdroji s plánovanou životností
na 60 let není možné rozhodovat na zá-
kladě současné ceny elektrické práce.
Pokud chceme naplňovat Státní energetic-
kou koncepci, měli bychom ji naplňovat
mj. naším průmyslem. 

Ve Státní energetické koncepci nejsou
nepravdy. Momentální turbulence na ener-
getickém trhu neučinily SEK neplatnou.
SEK je samozřejmě nutné periodicky ob-
novovat, ale to neznamená ji vyhodit a za-
čínat vždy znovu od nuly. Energetika
a elektroenergetika zvlášť je strategické od-

větví, na němž spočívá osud zbytku národ-
ního hospodářství. 

S kolegy v oboru si už několik let kla-
deme následující otázky:

Chtějí české vlády respektovat Státní
energetickou koncepci, nebo tento doku-
ment zůstane – jako už po dosti dlouhou
dobu – jenom určitým vědecko-analytic-
kým pohledem, kterým není nutné se řídit?

Chtějí české vlády pomoci nastartovat
průmysl a stavebnictví, a dát tím kvalifiko-
vanou práci několika desítkám tisíc děl-
níků, inženýrů a techniků v České repub-
lice, případně na Slovensku?

Pokud si na tyto otázky odpovíme
kladně, vyjde nám, že je potřebné přípravu
jaderných bloků rozběhnout bez odkladů.
Kdy jindy, když ne teď – v době, kdy je
u nás stále ekonomická krize a průmysl
i stavebnictví potřebují dobré zakázky? 

Stavba nových jaderných bloků se nedo-
týká jen ČEZ, ale pozitivně ovlivní celé ná-
rodní hospodářství. Pro naše inženýry a tech-
niky, pro dělníky v závodech je nezbytné, aby
pracovali na náročných zakázkách, v opač-
ném případě jejich schopnosti chřadnou. Te-
melín by v tomto ohledu pomohl nastartovat
schopnosti a dovednosti, které se budou
hodit i, až hospodářská krize pomine.

A jaký projekt pro realizaci vybrat? Sa-
mozřejmě ten nejbezpečnější, ale zároveň
ten, který dá našemu průmyslu vysoce
kvalifikovanou a perspektivní práci. �

František Hezoučký
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Pane řediteli, v Evropě se vedou diskuse
o budoucnosti jaderné energetiky v čase,
kdy se ve světě staví desítky nových
bloků, další jsou ve stádiu přípravy a řada
zemí uvažuje o výstavbě jaderné nebo ja-
derných elektráren. Takže, jak vidíte bu-
doucnost jaderné energetiky ve světě, ale
především na našem kontinentu?

Máte pravdu, v současnosti je celosvě-
tově ve výstavbě více než 60 jaderných
bloků a podle World Energy Outlook by se
instalovaná výrobní kapacita měla mezi
lety 2010 a 2035 zvýšit o 48 %. V Evropě
(EU27) zůstává jádro s více než 27% podí-
lem hlavním zdrojem výroby elektrické
energie. Aktuálně je zde několik projektů
ve výstavbě a pár dalších ve fázi plánování.
V současnosti projednávaná reforma ener-
getického trhu ve Velké Británii a chuť Britů
zaměřit se na jadernou energii, jakožto na
jeden z pilířů energetického mixu, je dob-
rým příkladem toho, že jaderná energie se
skutečně rozvíjí. Zaměříme-li se konkrétně
na střední a východní Evropu, jaderné pro-
jekty probíhají nebo se o nich uvažuje
v Polsku, České republice, na Slovensku,
v Maďarsku i v Bulharsku. Region střední
a východní Evropy je v tomto ohledu sku-
tečně velmi dynamický.

Co je podle Vás hlavní příčinou, že se v Ev-
ropě jaderné energetice příliš „nepřeje“?

S tímto tvrzením nesouhlasím. Jaderná
energie je klíčovou složkou evropského
energetického mixu a jak jsem již zmínil,
nejméně polovina členských států Evrop-
ské unie disponuje jadernými kapacitami
a další jsou ochotné je nově rozvíjet, napří-
klad Polsko. V několika zemích se staví
nové bloky a prodlužuje se životnost těch
stávajících. Kromě toho, jaderná energie je
vysoce konkurenceschopná, co se cen
týče, a my bychom neměli zapomínat na
to, že v dnešní době představuje jedinou
technologii výroby elektrické energie s nu-
lovými emisemi skleníkových plynů.

Odpůrci jádra často argumentují tím, že ja-
derné elektrárny nejsou dosti bezpečné.
Pokud se však podíváme na statistiky, pak
patří z hlediska úrazů a úmrtí způsobe-
ných prací v nich k nejbezpečnějším,
stejně tak i ve srovnání s dalšími průmys-
lovými obory. Takže, jak je to s jejich bez-
pečností?

Jaderné reaktory třetí generace, které
jsou v současnosti ve výstavbě v několika
zemích, dosahují nejvyšších bezpečnost-
ních standardů. Reaktor AREVY třetí gene-
race tj. s technologií EPR je tlakovodní re-
aktor a má čtyři ochranné systémy a každý
z nich rozdělen do čtyř podsystémů,
z nichž každý je schopen plnit stejnou
funkci v případě mimořádných situací,
a tou je ochlazení jádra. Architektura zaří-

zení musí zajistit, aby bezpečnostní funkce
nikdy nebyla přerušena, a to ani ve velmi
nepravděpodobném případě vážné ne-
hody (u reaktorů třetí generace je to cca
1 ku 10 milionům). Reaktor EPR je konstru-
ován tak, aby vydržel i případnou havárii
letadla. Reaktor úspěšně prošel náročnými
postfukušimskými zátěžovými testy, na
jehož základě všechny dotčené bezpeč-
nostní autority potvrdily odolnost reaktoru
a naplnění nejvyšších bezpečnostních
standardů.

Skutečností je, že vývoj evropské energe-
tiky nepřeje dlouhodobým investicím do
ní. Nemůžeme se tak dostat do situace, že
nám ujede vlak a nakonec budeme bez
průmyslu, který se přesune na další konti-
nenty, ale i levné a dostupné energie?

Podíváme-li se na aktuální trh, úroveň
velkoobchodních cen elektřiny je na histo-
rickém minimu, což negativně ovlivňuje
dlouhodobé investice a nové projekty, jeli-
kož tyto ceny nezajišťují návratnost inves-
tic. Do budoucna tu však existuje jisté ri-
ziko, že bychom nakonec mohli čelit nedo-
statku energetických kapacit a zároveň
i rostoucím cenám. Chceme-li podpořit
dlouhodobou atraktivitu evropských trhů
pro investory, měli bychom zajistit předev -
ším spolehlivost dodávek a konkurence-
schopnou a udržitelnou výrobu elektrické
energie. Jedná se o velkou výzvu a já jsem
přesvědčen, že jaderná energie pro Evropu
dlouhodobě představuje vysoce konkuren-
ceschopný a předvídatelný zdroj energie
s nulovými emisemi.

Z tiskových informací vyplývá že AREVA
patří jen k několika společnostem, které
pokrývají celý řetězec od výzkumu a vý-
voje, přes výstavbu bloků až po likvidaci
vyhořelého paliva a elektrárny po jejím od-
stavení, tedy celý cyklus výroby. Tomu od-
povídá i její struktura. Můžete ji předsta-
vit?

AREVA je jedinou společností, která je
svými službami schopna pokrýt všechny
fáze jaderného cyklu, od těžby uranu po
výrobu paliva, od návrhu a konstrukce re-
aktorů po údržu a služby související s pro-
vozem reaktorů, od recyklace paliva až po
vyřazení elektráren z provozu a jejich likvi-
daci. AREVA je lídrem ve všech oblastech
jaderného cyklu a vyvinula celou řadu pro-
gramů, například Safety Alliance, Forward
Alliance a Value Alliance, ve kterých vy-
užívá veškeré doposud získané zkušenosti
a pomáhá svým zákazníkům zlepšit a opti-
malizovat bezpečnost a provoz jejich zá-
vodů. Současně skupina AREVA rozvíjí
portfolio obnovitelných zdrojů energie.
Sys tému integrovaných služeb využívá
většina zákazníků AREVY, více než 85 %
z nich si objednává minimálně tři rozdílné
produkty a služby.

AREVA se zaměřuje, jak jste uvedl, i na ob-
novitelné zdroje energie. Jak vidíte jejich
budoucnost, není sázka na ně v některých
zemích přehnaná?

Ano, AREVA se zaměřuje také na rozvoj
obnovitelných zdrojů energie. Podle na-
šeho názoru se jedná o doplňkový zdroj
energie k jaderné energii. Aktuálně se za-
měřujeme na tři konkrétní oblasti, kterými
jsou pobřežní větrné elektrárny, biomasa
a vodík. Specifika sektoru nás vedla k roz-
voji těchto technologií především pro-
střednictvím uzavírání konkrétních part-
nerství, například se společností Gamesa
v případě větrných elektráren. Pokud jde
o aktuální vývoj obnovitelných zdrojů v Ev-
ropě, zaznamenali jsme velmi rychlý ná-
růst jejich podílu na některých trzích, což
však vedlo k růstu maloobchodních cen
elektřiny a k problémům v distribučních sí-
tích. Hospodářská krize v Evropě, vysoké
dotace nezbytné pro vývoj obnovitelných
zdrojů energie a problémy spojené s říze-
ním distribuční sítě vedly ke snížení tempa
jejich rozvoje. 

Spustili jste Program R&D. Díky němu mů-
žete svým klientům nabídnout globální ře-
šení se správně zvoleným energetickým
mixem. Vyplývá z toho, že budoucnost
patří jaderné energetice a obnovitelným
zdrojům?

AREVA vždy věnovala podstatnou část
svého obratu do výzkumu a vývoje. Vždy
se snažíme reflektovat aktuální potřeby na-
šich zákazníků. Nikdy jim však nezasahu-

AREVA je jedinou společností, která je svými službami
schopna pokrýt všechny fáze jaderného cyklu,
řekl časopisu CzechIndustry Jean-André Barbosa, regionální ředitel společnosti AREVA 
pro střední a východní Evropu
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jeme do tvorby ani modifikace jejich ener-
getického mixu, to je zcela v režii jednotli-
vých zemí a zařízení. AREVA je svým zákaz -
níkům schopna nabídnout nejlepší řešení,
které bude zcela odpovídat potřebám je-
jich energetického mixu. Jsme přesvěd-
čeni, že naše portfolio řešení s nízkými
emisemi uhlíku je velmi atraktivní, vez-
meme-li v úvahu aktuální a určitě i budoucí
ekologická témata. 

Aktuálním tématem jsou malé reaktory.
Věnujete se jim? Jak vidíte jejich budouc-
nost?

V současné době skutečně probíhají de-
baty ohledně malých reaktorů a my celou
situaci samozřejmě bedlivě sledujeme.
Pokud je mi známo, zatím není připravené
žádné kompletní komerční řešení. Zvažuje
se použití malých reaktorů pro specifické
účely, například v izolovaných oblastech
nebo při výrobě tepla pro průmysl. Pokud
provozovatel přemýšlí o výstavbě nových
reaktorů na výrobu elektrické energie
v rozvinutých oblastech, klasické reaktory
třetí generace, například technologie EPR,
stále představují vhodnější řešení.

Jste regionálním ředitelem společnosti
AREVA pro střední a východní Evropu. Co
vše patří takříkajíc do vaší kompetence?

Od svého jmenování mám na starosti
celou řadu velmi zajímavých věcí. Pečlivě
sleduji veškeré aktuální i plánované pro-
jekty v regionu. Mým cílem je zvýšit účast
AREVY v aktuálních elektrárnách a posky-
tovat našim zákazníkům služby, které zvýší

výkonnost,  bezpečnost a životnost jejich
zařízení. Co se českého průmyslu týče, ak-
tuálně máme okolo třicítky lokálních part-
nerů, se kterými spolupracujeme na glo-
bálních projektech. Dodávky od českých
společností během posledních tří let do-
sáhly hodnoty více než 120 milionů eur,
přičemž se jednalo především o exportní
projekty.  

Může se podle vašeho názoru Česká re-
publika obejít bez jaderné energetiky,
pokud ano, za jakých podmínek a s jakými
dopady?

Já nejsem ten, kdo by měl určit, zda se
Česká republika potenciálně může obejít
bez jaderné energie. Jaderný sektor je
v České republice velmi silný a hraje klíčo-
vou roli v lokálním energetickém mixu. Ak-
tuální strategie a plány do budoucna na-
značují, že jádro by v českém energetickém
mixu mělo i nadále hrát významnou roli.

Vaše slova o tom, že český jaderný prů-
mysl patří k nejvyspělejším v Evropě,
která jste pronesl při vašem jmenování re-
gionálním ředitelem, potěší. Jistě ho
dobře znáte už z toho důvodu, že řada na-
šich společností se měla podílet subdo-
dávkami společnosti AREVA v případě, že
by vyhrála výběrové řízení na dostavbu JE
Temelín. V kterých oblastech patří podle
Vás k evropské a tím i světové špičce?

Český průmysl je skutečně velmi vy-
spělý a rozvinutý. Tuzemské firmy jsou
schopny samostatně obsloužit téměř
všechny procesy uvnitř jaderné elektrárny

a průmysl si vede velmi dobře. Rádi by-
chom toho využili a naši spolupráci s čes -
kými firmami i nadále rozvíjeli. Zatím se
nám v tomto ohledu daří velmi dobře.

Česká republika patří k málo zemím, která
by dokázala postavit jadernou elektrárnu
takříkajíc od a do z, podle některých až na
systém kontroly a řízení. Tak tomu bylo při
výstavbě Temelína, myslíte, že bychom to
zvládli i dnes pokud bychom měli licenci,
nebo bychom se neobešli bez spolupráce
s řadou zahraničních partnerů?

Jak jsem již zmínil, český jaderný sektor
je vysoce rozvinutý. V průběhu trvání ten-
dru na dostavbu Temelína bylo pode-
psáno několik memorand o porozumění
a došlo ke vzniku několika konsorcií. Jsem
přesvědčený o tom, že jak poskytovatel
technologií, tak český průmysl budou
v budoucnu mít prospěch z užší spolu-
práce.

Kde jsou takříkajíc otevřené možnosti roz-
voje spolupráce mezi Francií a Českou re-
publikou v jaderném průmyslu?

I nadále můžeme posilovat naši vzájem-
nou spolupráci ve všech fázích jaderného
cyklu. Zároveň bychom rádi prohloubili
spolupráci i na akademické úrovni. AREVA
se aktivně zaměří na obě oblasti.

Čeho si především ceníte na našich odbor-
nících a naopak, čemu se ještě musíme
učit?

Netroufám si tvrdit, co by se měli čeští
odborníci ještě učit, ale mohu říct, že jsou
vysoce profesionální, dosahují vynikajících
výsledků a pro globální jadernou energe-
tiku mají velkou přidanou hodnotu.

V Praze a na dalších místech naší repu-
bliky pobýváte často, a tak bychom se rádi
na závěr zeptali, co se Vám především vy-
baví, když se řekne Česko?

Vidím celou řadu příležitostí pro rozvoj
spolupráce mezi českou a francouzskou
stranou a těším se, že budu aktivní sou-
částí tohoto plodného procesu. �
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V současnosti probíhá v ruské ja-
derné elektrárně v Bělojarsku
(Sverdlovská oblast) spouštění

rychlého reaktoru BN-800 chlazeného so-
díkem. 

Tento 800MWe reaktor využívá jiného
principu než dukovanské a temelínské tla-
kovodní reaktory, což mu umožňuje spalo-
vat zbrojní plutonium a látky obsažené
v použitém jaderném palivu. Použití sodíku
jako chladicí látky již z principu vylučuje
některé vážné havárie, což přináší úspory
za bezpečnostní opatření, která jsou u kla-
sických reaktorů nezbytná. Znamená to
také technologické výzvy, které byly jen
obtížně překonatelné.

Průběh výstavby

Blok Bělojarsk-4 začal vznikat v roce 1984,
kdy byly zahájeny přípravné zemní práce.
O dva roky později však došlo k jejich
ukončení kvůli nedostatku finančních pro-
středků. Začátkem 21. století se objevily
snahy o dokončení tohoto bloku a v roce
2005 bylo zajištěno jeho financování ve
výši 53 miliard rublů (1,5 mld. eur).

K lití prvního betonu do základů došlo
v roce 2006, hlavní součást nového bloku,
reaktorová nádoba, byla dovezena na sta-
veniště v roce 2009 a v následujícím roce
proběhla její montáž a testování. V roce
2010 byly také dodány zbývající důležité
komponenty a v roce 2013 dorazila z Fran-
cie chladicí látka. Požadovaných 2000 tun
sodíku bylo po částech přepraveno ze spo-
lečnosti MSSA Metaux Speciaux v podobě
kvádrů.

Na začátku roku 2014 byl reaktor zave-
zen jaderným palivem a proběhly poslední
testy zařízení čtvrtého bělojarského bloku.
27. června 2014 byla slavnostně spuštěna
řetězová štěpná reakce, i když zatím jen na
zlomku nominálního výkonu reaktoru.
Koncem tohoto roku má být dosaženo pl-
ného výkonu a v příštím roce má proběh-
nout připojení tohoto bloku k síti.

Na výstavbě čtvrtého bloku Bělojarské
JE se podílely i české společnosti Arako,
Mostro a Sigma Group, které dlouhodobě
dodávají zařízení pro reaktory ruské kon-
strukce. Z České republiky tak na stave-
niště reaktoru BN-800 mimo jiné putovalo
1354 kusů speciálních armatur vyrobených

společností Arako a šest čerpacích agre-
gátů se značkou Sigma Group.

Čím se liší reaktor BN-800 
od tlakovodních reaktorů 
používaných v ČR?
V jaderných reaktorech typu VVER probíhá
štěpení uranu 235 pomocí tzv. tepelných
neutronů. Pomocí moderátoru jsou udržo-
vány na rychlosti, při níž mají nejvyšší
pravděpodobnost záchytu jádrem uranu
235, po němž dojde k jeho rozštěpení
a uvolnění dalších neutronů. Jako mode-
rátor slouží látka s lehkými jádry, v reakto-
rech VVER je to voda.

Rychlé reaktory, jak už z jejich názvu vy-
plývá, používají ke štěpení paliva rychlé
neutrony, které nejsou zpomalovány sráž-
kami s moderátorem. Díky tomu jsou za-
chytávány jádry uranu 238, který se poté
přeměňuje beta rozpady na plutonium
239, což je látka štěpitelná dalším neu-
tronem a tedy použitelná jako palivo. Tato
přeměna sice probíhá i v klasických reak-
torech, ale jen v malé míře. V rychlých re-
aktorech je udržován intenzivní tok neu-

BN-800 – naděje na bezpečné jádro 
Co znamená spuštění ruského rychlého reaktoru BN-800 pro jadernou energetiku
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tronů, takže při vhodné konfiguraci může
vznikat i více plutonia 239 než je ho ve
formě paliva spotřebováváno. Proto jsou
tyto reaktory občas označovány jako mno-
živé – produkují více paliva, než samy spo-
třebují.

Díky zmíněným charakteristikám jsou
rychlé reaktory použitelné pro spalování
zbrojního plutonia, thoria a látek nahroma-
děných v použitém jaderném palivu.
Směsné palivo MOX se na trhu objevilo
před několika desetiletími, ale zatím nedo-
znalo významnějšího rozšíření. Reaktor
BN-800 bude jedním z mála, které budou
moci mít v aktivní zóně zavezeno výhradně
palivo MOX, protože v reaktorech provo-
zovaných v současné době tvoří maxi-
málně třetinu zavážky paliva.

Další výhody rychlých reaktorů
chlazených sodíkem
Aby nám bylo jasnější, jaké výhody přináší
použití sodíku jako chladiva, uveďme si ně-
které jeho fyzikální vlastnosti: Jde o látku
v pevném skupenství, která má teplotu tání
98 °C, teplotu varu 883 °C a velmi velkou
tepelnou kapacitu a vodivost. Aby se tep-
lota vody v primárním okruhu mohla po-
hybovat kolem 300 °C, je nutné ji udržovat
pod velkým tlakem (v případě temelín-
ských reaktorů je to 15,7 MPa). Teplota so-
díku v primárním okruhu reaktoru BN-800
přesahuje 500 °C, což je s velkou rezervou
pod bodem varu této látky.

Přibližně atmosférický provozní tlak při-
náší hned několik výhod. Předně nehrozí
roztrhnutí potrubí primárního okruhu
a únik chladicí látky. Další výhoda je kon-
strukční, protože není potřeba silnostěnná
tlaková nádoba, jejíž výroba je technicky
velmi náročná a zvládne ji jen několik pod-
niků na světě.

Velká tepelná kapacita a vodivost je vý-
hodná při nouzovém dochlazování aktivní
zóny. V případě havárie je řetězová reakce
sice zastavena během několika sekund, ale
jaderné palivo produkuje teplo ještě něko-
lik let. Kupříkladu v jaderné elektrárně Fu-
kušima Dajiči vedla ztráta chlazení k čás-
tečnému roztavení aktivních zón u tří
bloků. 

Sodík díky svým vlastnostem umožňuje
odvod tepla přirozenou cirkulací bez po-
užití čerpadel.

Nevýhody použití sodíku 
jako chladicí látky

V minulých odstavcích jsme vyjmeno-
vali několik důležitých výhod rychlých re-
aktorů chlazených sodíkem, tak proč je
dnes běžně nestavíme, když od prvních po-
kusů uběhlo přes 50 let? Jedním z nejdů-
ležitějších důvodů je intenzivní tok neu-
tronů, který velmi namáhá reaktorovou ná-
dobu, její vnitřní zařízení, pokrytí paliva
a konstrukci palivových kazet. Vývoj odol-
nějších materiálů vůči radiačnímu namá-
hání a vysokým teplotám probíhá pomalu
a je velmi nákladný.

Dalším faktorem je velká chemická reak-
tivita sodíku, například reakce s vodou si
svou bouřlivostí vydobyla místo v hodi-
nách chemie na středních školách. Zvlád-

nutí konstrukce reaktoru tak, aby nedochá-
zelo k únikům sodíku do prostor obsahují-
cích vzduch, vodu nebo vodní páru, také
nějakou dobu trvalo, ale jak ukázaly fran-
couzský reaktor Phénix, japonský Monju
a sovětské BN-350 a BN-600, jsou tyto
technologie již dobře zvládnuty.

Historie řady BN 
a její budoucnost
Ve fyzikálně-energetickém výzkumném
ústavu A. I. Lejpunského v ruském Obnin-
sku proběhly na reaktoru BR-1 v roce 1955
první pokusy s množením plutonia. Po-
stupně přibývaly experimentální reaktory
chlazené sodíkem a rostl jejich výkon,
energetického využití se ale dočkaly jen
v bývalém Sovětském svazu. Prvním z nich
byl BN-350 spuštěný v roce 1972 v kazaš-
ském přímořském městě Aktau, který byl
používán i k odsolování mořské vody. Pro-
voz byl ukončen v roce 1999 a přinesl

mnoho poznatků pro další pokračovatele
série rektorů BN.

Další vývoj již vedl k reaktoru BN-600,
který byl v roce 1980 spuštěn jako třetí blok
Bělojarské jaderné elektrárny. Tento blok
má velmi dobré výsledky v bezpečnosti
provozu a nějaký čas byl jediným provozo-
vaným blokem této elektrárny, která se po
spuštění reaktoru AMB-100, předchůdce
RBMK-1000, stala první jadernou elektrár-
nou velkého výkonu na území Ruska (její
předchůdce – blok AM-1 v Obninsku – měl
elektrický výkon 5 MW).

Budoucnost tohoto typu reaktorů spo-
čívá v bloku Bělojarsk-5, kterým se má stát
reaktor BN-1200, a plány hovoří i o reak-
toru BN-1800. Od těchto dvou reaktorů si
již konstruktéři slibují zlepšení ekonomické
stránky projektu natolik, že budou konku-
renceschopné klasickým jaderným reakto-
rům. �

Vladislav Větrovec
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Za vietnamskou stranu se jednání zúčast-
nili prezident institutu pan Tran Chi
Thanh a dále Bui Dang Hanh, zástupce

ředitele, Le Van Hong, konzultant a Nguyen
Huy Cuong, vědecko-výzkumný pracovník
ITTRE (Institute for Technology of Radioactive

and Rare Elements). ÚJV Řež, a. s., zastupoval
Miroslav Horák, místopředseda představen-
stva a výkonný ředitel společnosti, Jozef
Mišák, ředitel pro strategický rozvoj, dále ře-
ditelé a odborníci z jednotlivých divizí ÚJV
Řež, a. s.

Veskrze pracovní jednání

Hned v úvodu zdůraznil Tran Chi Thanh prezi-
dent VinAtom, že Vietnam, ve srovnání s Čes -
kou republikou je v oblasti budování jaderné
energetiky teprve na samém počátku. Má ale

Vietnamští jaderníci na zkušené v Řeži
Na třídenní pracovní jednání přivítalo vedení ÚJV Řež, a. s., v České republice delegaci VinAtom
(Vietnam Atomic Energy Institute). 

Dva poslední květnové dny patřily
v Řeži workshopu se zástupci italských
společností, věnujících se problema-

tice vyřazování, likvidace, odvozu a ukládání
radioaktivních odpadů jak z jaderných elek -
tráren tak dalších jaderných zařízení. Hostite-
lem za ÚJV Řež, a. s., byla divize Chemie pa-
livového cyklu a nakládání s odpady spolu
s divizí ENERGOPROJEKT PRAHA.

Výměna zkušeností

Samotný workshop byl zaměřen na otázky
měření a likvidace radioaktivních odpadů
z jaderných elektráren, radioaktivitou konta-
minovaných zařízení či materiálů a v nepo-
slední řadě moderním postupům používa-
ným v ÚJV Řež, a. s., k jejich zjišťování, zajiš-
tění a následné likvidaci či bezpečnému ulo-
žení. Význam, který italská strana setkání při-
suzovala, dokládá přítomnost paní Vandy
Spataro, obchodní atašé italského velvysla-
nectví v Praze. Ta v úvodním slově zdůraz-
nila, že takováto pracovní setkání považuje za
důležitá a vzhledem k potenciálu ÚJV Řež,
a. s., a zájmu z italské strany je přesvědčena
o jeho smysluplnosti a oboustranné výhod-
nosti. Ostatně reprezentativní složení účast-
níků její slova jen podtrhovalo, za jednotlivé
společnosti zde byli většinou představitelé
vyššího managementu (techničtí či obchodní
ředitelé apod.). Klíčový význam měla účast
zástupců hlavního italského partnera a zákaz -
níka, firmy Nucleco jako dceřiné společnosti
SOGIN. Ti, den před workshopem, navštívili
v doprovodu Radka Trtílka, ředitele divize
Chemie palivového cyklu a nakládání s od-
pady, úložiště radioaktivních odpadů Ri-
chard. 

V úvodu workshopu seznámil Radek Trtílek
jeho účastníky s historií, ale především sou-
časností ÚJV Řež, a. s. Nejlepší referencí byly
projekty, na kterých se společnost v oblasti ja-
derné energetiky a nakládání s radioaktivními
odpady v minulosti, ale zejména v součas-
nosti, podílí. Nejzajímavější pro účastníky
z Itálie byly prezentace případových studií Jo-
sefa Podlahy, zástupce ředitele divize Chemie

palivového cyklu a nakládání s odpady a ve-
doucího oddělení řízení projektů, o likvidaci
ekologických škod jako tématu velice blíz-
kému vyřazování, a také o přepravách vyso-
ceobohaceného paliva z výzkumných reak-
torů v ČR a dalších zemích, zpět do Ruské fe-
derace. Technologické možnosti divize na pří-
kladu centrální analytické laboratoře (CAL)
a dalších pracovišť představil Karel Svoboda,
vedoucí oddělení měření a laboratoře. Zkuše-
nosti v oblasti projektování jaderných i klasic-
kých elektráren a zařízení pro ukládání vyho-
řelého paliva prezentoval na řadě příkladů
Václav Horák, ze strojní a jaderné skupiny
z divize ENERGOPROJEKT PRAHA. Works-
hop uzavřela diskuse. Nejvíce námětů na spo-
lupráci ale účastníci mezi sebou probrali na
neformální večeři.

Od teorie k praxi

Druhý den patřil návštěvě vybraných praco-
višť v areálu ÚJV Řež, a. s. Italští manažeři si
prohlédli reaktor LVR-15 provozovaný dceři-

nou společností Centrum výzkumu Řež s.r.o.,
kde je seznámil Vlastimil Juříček, ředitel
sekce provoz reaktorů, s jeho fungováním
a zajímavými projekty, které se zde realizují
například pro vysoké školy. Odtud se přesu-
nuli do prostor centrální analytické labora-
toře (CAL), kde je provedli Karel Svoboda
a Vlastimil Miler z oddělení měření a labora-
toře. Prohlédli si některá unikátní zařízení
a vyslechly prezentaci nabízených možností
jejího využití v rámci spolupráce. Závěr prak-
tické části workshopu v Řeži patřil tzv. velkým
zbytkům, kde se ukládají a likvidují například
záchyty, kontaminovaná zařízení a materiály
z nemocnic, provozů jaderných elektráren
nebo laboratoří. Zajímala je především mo-
dernizace těchto provozů, se kterou je sezná-
mil Milan Touš z Centra nakládání s radioak-
tivními odpady. Tato část workshopu
a především poskytnuté informace, otevřely
řadu okruhů možné spolupráce mezi ÚJV
Řež, a. s., a prestižními italskými společ-
nostmi v tomto oboru. �

-wěr-

Odborníci z ÚJV Řež 
a italský program vyřazování jaderných zařízení
Zájemci o zkušenosti a znalosti v oboru radioaktivních odpadů a radiační ochrany jezdí do Řeže. 
Na dvě desítky zástupců italských firem se účastnily workshopu s odborníky z ÚJV Řež, a. s.
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velký zájem ji rozvíjet. „Vietnamský jaderný
program“, řekl Tran Chi Thanh, „čekají velké
změny a máme velká očekávání, i proto jsme
tady v Řeži, u společnosti s bohatými zkuše-
nostmi a odborným zázemím“. Jak uvedl Le
Van Hong, v současné době se Vietnam zamě-
řuje na projekty dvou jaderných elektráren,
označovaných jako NT1 (Ninh Thuan 1) v lo-
kalitě Phuoc Dinh, s realizací v letech 2017 –
2023 a NT 2 (Ninh Thuan 2) v lokalitě Vinh Hai.
Takové plány ovšem vyžadují, jak zdůraznil
Nguyen Huy Cuong, kvalitní lidské zdroje,
které jsou klíčové pro úspěšné provádění viet-
namského programu jaderné energetiky.
I o tom přijeli zástupci VinAtom do Řeže jed-
nat. Kromě prezentací aktuálních možností
ÚJV Řež, a. s., a CV Řež s.r.o., zástupci Vin -
Atom navštívili zdejší výzkumný reaktor, po-
dívali se do jednotlivých provozů, specializo-
vaných laboratoří, seznámili se se zařízením
například na nedestruktivní zkoušky materiálu
nebo odvoz použitého jaderného paliva a dal-
šími oblastmi výzkumu.

Spolupráce v pěti bodech
Na základě projednávaných okruhů možné
spolupráce mezi VinAtom a ÚJV Řež, a. s., byl
dohodnut projekt partnerství v pěti bodech,
který byl shrnut do závěrečného protokolu
o jednání.

První se týká již zmíněného rozvoje lidských
zdrojů včetně specialistů pro jadernou ener-
getiku se zaměřením například na reaktoro-
vou fyziku, pravděpodobnostní hodnocení
bezpečnosti (PSA) a nedestruktivní zkoušení
materiálu. Dále zpracování a nakládání s ra-
dioaktivními odpady nebo skladování vyhoře-
lého paliva. 

Druhý je cílen na projekt CNEST (Center for
Nuclear Energy Science and Technology). Bod
tři nastartuje diskusi o dalších možnostech
ještě těsnější spolupráce mezi ÚJV Řež, a. s.,
a VinAtom. 

Čtvrtou oblastí spolupráce jsou plánované
projekty na výstavbu vietnamských jaderných
elektráren Ninh Thuan 1 a Ninh Thuan 2. 

Poslední, pátý bod, definuje některé kroky,
které budou obě strany realizovat, aby se na-
plnily záměry a cíle přijatého protokolu. K nim
patří aktuálně již v říjnu v Hanoji plánovaný
seminář o zátěžových testech, nebo tzv. job
training v Řeži. �

Vladimír Věrčák
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Smlouva, která je výsledkem velmi
dlouhého a náročného výběrového
řízení, stanovuje ÚJV Řež, a. s., jako

tzv. TSO (technical support organisation),
tedy odbornou podporu pro úřad, který
odpovídá za licencování nového jaderného
bloku v Turecku.

Obsah projektu

Samotným předmětem zakázky je vypra-
cování metodiky pro licencování jaderné
elektrárny v tureckých podmínkách, podle
tureckých, ruských a mezinárodních doku-
mentů a doporučení. Dále projekt zahrnuje
kontrolu bezpečnostní dokumentace (pře-
dané investorem státnímu jadernému do-
zoru) podle metodiky, vzniklé v první části
projektu. Nedílnou součástí dohodnuté
spolupráce je také školení týmu TAEK v po-
užívání metodiky vypracované ÚJV Řež,
a. s., neboť cílem TAEK je mimo jiné i zvý-
šení odborné úrovně vlastních pracovníků.

Významnou roli při rozhodování turecké
strany ve výběrovém řízení sehrál fakt, že
ÚJV Řež, a. s., má dlouhodobou tradici
a zkušenosti s reaktory typu VVER. Vždyť její
divize ENERGOPROJEKT PRAHA stála
u zrodu všech jaderných elektráren v býva-
lém Československu. Ostatní divize ÚJV
Řež, a. s., mohou nabídnout zkušenosti s vý-
zkumem a vývojem v jaderné energetice
s prioritním zaměřením na palivový cyklus,
svědečné programy, prodlužování život-
nosti jaderných elektráren (tzv. LTO) nebo
nakládání s radioaktivními odpady a dalších
oborech spojených s provozy jaderných
elektráren v řadě zemí světa. Důležitá byla
rovněž prokázaná schopnost anglicko-ruské
komunikace expertů společnosti.

Harmonogram je našlapaný
Realizace projektu byla zahájena okamžitě
po podpisu smlouvy. Do druhé poloviny
září musí ÚJV Řež, a. s., předat turecké
straně podrobný plán práce. První vý-
znamný milník projektu (příprava výše uve-
dené metodiky včetně věcného obsahu tzv.
licenční báze) je datován přelomem ledna
a února 2015. Veškeré plánované činnosti
a metodika se týkají bloku VVER 1200, který
staví společnost Akkuyu NGS Elektrik Üre-
tim A.Ş., což je společnost ve 100% vlast-
nictví ROSATOM. Projekt se staví jako tzv.
BOO (Built, Own, Operate), což je řešení re-
alizované v případě jaderné elektrárny po-

prvé na světě (znamená to, že 100% zahra-
niční subjekt na území státu staví jadernou
elektrárnu, bude ji vlastnit i provozovat).

Obecně k tureckému jadernému
programu
Turecká vláda si vytyčila program výstavby
dvou jaderných elektráren v poměrně
rychlém sledu. Jedná se o již zmíněný pro-
jekt Akkuyu (2 x 1200 VVER) a druhým pro-
jektem je Sinop (v plánu 2x reaktor
ATMEA). Jaderná elektrárna Akkuyu má
velmi ambiciózní termín spuštění 1. bloku
v roce 2023. �

Experti z Česka se zapojí do tureckého jaderného programu
Historicky první smlouva mezi tureckou atomovou komisí TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu -
obdoba českého SÚJB) a privátním zahraničním subjektem ÚJV Řež, a. s., byla podepsána na začátku
září 2014 v Praze. 

Smlouvu podepsali Sancak Özdemir, viceprezident TAEK a za ÚJV Řež, a. s., Tomáš Žák, ředitel divize
ENERGOPROJEKT PRAHA.

Zástupci VinAtom v experimentální hale divize



VŽeleznogorsku, ležícím v Krasnojar-
ském kraji Ruské federace, byla vy-
robena první várka pelet pro mo-

derní jaderné palivo.
Jeho používání přispěje ke snížení ob-

jemu vysoce aktivních odpadů, což v dů-
sledku povede ke zvýšení efektivity pro-
vozu jaderných elektráren, uvádí na své
webové stránce výrobce těchto palivových
pelet, Gorno-chimičeskij kombinat (GCHK),
který patří pod Palivovou společnost TVEL.
Závod vyrobil 10 kilogramů pelet slože-
ných ze směsi oxidů uranu a plutonia,
které jsou určeny pro rychlé jaderné reak-

tory. „Tato práce byla provedena v rámci vý-
zkumných činností při odlaďování režimů vý-
roby nejdůležitějších komponent palivového
souboru – pelet jaderného paliva,“ stojí na
webu závodu. První várka pelet „plně odpo-
vídá požadavkům na jejich mechanickou
odol nost“ a byla předána k analýze obsahu
příměsí a různých mikrostruktur.

Pro výrobu tohoto druhu paliva vzniklo
v závodu GCHK nové oddělení se speciál-
ním vybavením. Zařízení, která byla na-
montována a zkontrolována odborníky
GCHK, umožňují zkrátit čas výroby palivo-
vých pelet a zvýšit bezpečnost tohoto pro-

cesu. „Připomínáme, že příprava sériové
výroby paliva MOX pro rychlé reaktory je
celosvětově jedinečná, protože tento druh
paliva dokáže vyrobit jen několik závodů
v malých množstvích. Značná část použi-
tého vybavení je unikátní a speciálně vy-
robená pro tento závod. Odladění režimů
výroby tohoto nového druhu paliva, které
bylo provedeno ve speciálním oddělení
GCHK, poskytne potřebné informace pro
rychlý, bezpečný a efektivní rozvoj většího
zařízení, které už bude stát na trvalém
místě a bude samostatným komplexem,“
uvádí tisková služba závodu GCHK. �

V Rusku byla vyrobena první várka pelet paliva MOX
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Dalur, a.s., dceřiná firma Rosatomu,
jež je prvním ruským podnikem
specializujícím se na těžbu uranu

hydrochemickou metodou podzemního
kyselého loužení, informovala o přípravě
spuštění nové linky na sušení uranového
koncentrátu, dodané z České republiky.

Šéf úseku zpracování produktivních roz-
toků společnosti Dalur Alexandr Borgojar-
kov oznámil, že technologická linka na su-
šení byla pořízena na základě tendru od
české společnosti Sušárny Praha, s.r.o.
„Díky nové lince můžeme značně ušetřit
na logistice, protože na přepravu žlutého
koláče, z něhož se zpracovávají vysoce
čisté sloučeniny uranu, je zapotřebí menší

počet transportně-obalových kontejnerů,“
vysvětlil A. Borgojarkov.

Provoz nového systému sušení su-
spenze uranových sloučenin, takzvaného
„žlutého koláče“, umožní snížit vlhkost ko-
nečného produktu z 30 na dvě procenta
a tím ušetřit za jeho převoz.

Jednatel společnosti Sušárny Praha,
s.r.o., Bojan Čermák prohlásil, že zmíněný
kontrakt je první dodávkou jeho firmy pro
Rosatom a do Ruska vůbec. „Aby byl pro-
jekt úspěšný, bylo nezbytné zkoumat řadu
aspektů, především z oblasti technické do-
kumentace. To pro nás nepředstavovalo
žádný problém. Již dříve jsme totiž dodali
uranové sušící linky pro českou společnost

Diamo, takže máme zkušenosti se speci-
fiky této výroby. Přesto byl projekt do-
dávky pro Rosatom unikátní, protože se
nejednalo o pásovou výrobu,“ řekl Čer-
mák. Podle jeho slov se v současné době
v podniku Dalur, který sídlí na Urale, fina-
lizuje montáž sušiček a celý komplex má
být uveden do provozu do konce letošního
roku.

„Počítáme s tím, že po úspěšném dokon-
čení projektu na Urale v tak významné ob-
lasti, jakou je těžba a zpracování uranu, nám
reference Rosatomu otevřou cestu na ruský
trh a umožní nám najít nové zákazníky v dal-
ších průmyslových odvětvích Ruské fede-
race,“ zdůraznil Bojan Čermák.

Za ruskou stranu se pod dohodu po-
depsal generální ředitel Rusatom
Overseas, Džomart Alijev a za Jor-

dánsko předseda Jordánské komise pro
jadernou energii Chaled Toukan. Doku-
ment stanovuje závazky obou smluvních
stran při realizaci přípravné etapy pro-
jektu výstavby jaderné elektrárny
s dvěma bloky o výkonu 1000 MW. V bu-
doucnu by měla následovat dohoda
o další etapě tohoto projektu, která by
měla dostat finální podobu za 1,5 až 2
roky.

„Dohoda se vztahuje na výběr zdroje
chladicí vody, technologicko-ekonomic-
kou studii, dohled při hodnocení vhod-
nosti lokality a přípravu hodnocení vlivu
nové elektrárny na životní prostředí. Tyto
práce mají být hotovy během 24 až 30
měsíců a budou plně financovány jordán-
skou vládou. Společnost Rusatom Over-
seas může v budoucnu provádět i další
studie, ale čtyři zmíněné oblasti jsou plně

svěřeny ruským odborníkům, protože
jsou přímo svázány s použitou technolo-
gií,“ okomentoval podpis dohody
Dr. Chaled Toukan.

„Nejde o nějakou unikátní přípravnou
etapu výstavby, ale tyto práce musí být
provedeny před zahájením výstavby jaké-
koliv jaderné elektrárny. Považuji za velký
úspěch, že ruští a jordánští odborníci
společně našli vhodnou lokalitu pro
novou jadernou elektrárnu, která má
vhodné geologické podmínky, v níž pa-
nuje nízká seismická aktivita. Jordánská
vláda vyřešila problém zásobování bu-
doucí jaderné elektrárny chladicí vodou.
Provedli jsme analýzu a shledali, že se
jim podařilo najít plně realizovatelný způ-
sob zajištění přísunu vody,“ sdělil Sergej
Kirijenko, generální ředitel Rosatomu.

•  •  •
Mezivládní dohoda o strategickém

partnerství v jaderné energetice a prů-
myslu mezi Ruskou federací a Jihoafric-

kou republikou byla uzavřena v průběhu
58. generální konference MAAE, která se
uskutečnila ve Vídni. Jménem vlád obou
stran dokument podepsali generální ředi-
tel státní korporace Rosatom Sergej Kiri-
jenko a ministryně energetiky JAR Tina
Joematová-Petterssonová. 

Dohoda vytváří předpoklady pro rozvoj
rozsáhlého programu JAR na výstavbu
jaderných elektráren na základě ruských
reaktorů VVER o celkovém výkonu až 9,6
GW (8 bloků). Půjde o první jaderné elekt-
rárny s ruskou technologií na africkém
kontinentu.

Dohoda předpokládá kromě společné
výstavby JE také vzájemnou spolupráci
v dalších oblastech jaderné energetiky,
včetně výstavby víceúčelového výzkum-
ného reaktoru na základě ruské technolo-
gie, pomoc při rozvoji infrastruktury ja-
derného průmyslu v JAR, přípravu jiho -
afrických expertů na ruských univerzitách
a podobně. �

Unikátní komplex na sušení uranového koncentrátu

Strategické partnerství v jaderné energetice 
Na 58. konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) pořádané ve Vídni byla 22. září
podepsána rusko-jordanská  dohoda o rozvoji projektu výstavby jaderné elektrárny v provincii Zarká ležící
ve střední části Jordánska. 
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Nyní však nestačí znát jen měsíční spo-
třebu podle elektroměru nebo ji sle-
dovat sice průběžně, ale pomalými

wattmetry či analyzátory v hlavní rozvodně
závodu. Úspory spočívají jinde než v pou-
hém hlídání čtvrthodinového maxima a pří-
padném odpojování velkých spotřebičů pro
zabránění jeho překročení.

V současné době je nutné mít přehled
nejen o základních parametrech, jako je mě-
síční spotřeba, čtvrthodinové maximum,
popř. účiník. Je nezbytné sledovat mnoho
dalších parametrů a tyto zaznamenávat,
popř. vytvářet zprávy o stavu energetické
sítě a jejích částí v závodě. Měřené veličiny
již dávno nejsou sinusové. Parametry defi-
nované v normě ČSN EN 50160, které je
třeba dodržovat, jsou již postupně kontrolo-
vány distribuční společností a nedodržení
uvedených limitů může být pokutováno.
Nyní je třeba sledovat veličiny, jako jsou na-
pěťová nesymetrie, poklesy a překmity na-
pětí, flicker (flikr, blikání, kolísání úrovně
světla) a úroveň harmonických složek, a to
nejen z důvodu případné neshody s dodava-
telem elektrické energie a zhoršování para-
metrů sítě, ale především z důvodu úspor.  

Například napěťová nesymetrie uvnitř zá-
vodu vede k větším ztrátám v motorech. Již
při poměrně malých hodnotách nesymetrie
značně rostou ztráty na motoru. Při 3% nesy-
metrii mají motory ztráty větší až o 12 %.
Problém neřeší ani použití měničů. Ty sice od-
straní nesymetrické napájení motoru, ale
samy jsou napájeny nesymetricky, posune se
jejich pracovní bod a produkují zvýšenou úro-
veň harmonických složek. Vyšší harmonické
složky zvětšují ztráty ve vedení, ve vinutí mo-
torů i distribučního transformátoru. Poklesy
a překmity napětí proti jmenovité úrovni, vy-
tvářené připojováním těžších spotřebičů, zase
ovlivňují technologická zařízení, jako jsou
automaty PLC, roboty i počítačové sítě, jejichž
poruchy zvyšují náklady na údržbu. 

Tedy aby bylo možné začít šetřit, je nutné
měřit, monitorovat a archivovat údaje v do-
statečné míře. Lze tak předejít nejen sporům
s dodavatelem elektrické energie a pokutám,
ale rovněž je možné získat průběžný přehled
o stavu technologie z hlediska parametrů
ovlivňujících přímo nebo nepřímo spotřebu
elektrické energie, popř. také o možných po-
ruchách této technologie. 

Pro měření parametrů sítě je na trhu
množství analyzátorů, které měří a zazname-
návají různým způsobem. Z hlediska použití
je možné rozdělit je do dvou základních sku-
pin: na analyzátory ruční, vhodné především
pro údržbu výrobních zařízení a zjišťování
zdrojů rušení, a analyzátory (monitory)
pevně instalované. Tyto analyzátory bývají
instalovány v důležitých distribučních uz-
lech, např. v transformovnách a rozvodnách,
kde je třeba trvale sledovat stav rozvodné
sítě. 

Z hlediska způsobu měření a případného
záznamu dat lze ruční a pevně zabudované
přístroje nejčastěji charakterizovat jako pří-
stroje, které měří v reálném čase a analyzují
naměřené hodnoty, většinou podle poža-
davků normy ČSN EN 50160, a takto získané
údaje ukládají do paměti. Nevýhodou to-
hoto řešení je, že v případě potřeby není
možné z naměřených údajů získat parametr,
který nebyl před měřením nastaven. Jiný
způsob, který umožní ze zaznamenaných
údajů o proudech a napětích dodatečně
určit kterýkoliv potřebný parametr, je me-
toda digitálního záznamu průběhu signálů
jednotlivých fází, napětí a proudů. Problé-
mem je, že při vzorkování dostatečném pro
dobrou přesnost měření a bez ztráty detailů,
tedy alespoň 1 024 vzorků na jeden cyklus
50 Hz a pro osm vstupů, je třeba obrovský
paměťový prostor v řádu terabytů na ho-
dinu záznamu. 

Na rozdíl od již popsaného způsobu vy-
tváří nové verze analyzátorů, například El-
spec nebo Fluke, nepřetržitý záznam všech
napětí a proudů se vzorkovací rychlostí až
1 024 vzorků na jednu periodu měřeného
signálu (při 50 Hz tedy 20 ms). Díky tomu
jsou schopny zachytit i krátké přechodné
děje. Ukládání obrovského množství dat zí-
skaných při takovém záznamu je řešeno je-
jich kompresí. Není však použit běžný způ-
sob komprese dat známý z techniky PC. Je

použita speciální patentovaná procedura
PQZIP, kdy je ukládána změna Fourierova
obrazu daného průběhu. V případě, že jsou
vstupní veličiny „klidné“, je potřeba dato-
vého prostoru minimální. Objeví-li se v síti
např. krátký přechodový děj, množství dat
vzroste, nicméně stále je vzorkováno plným
počtem vzorků. Před provedením analýzy
z takto uložených dat, např. podle ČSN EN
50160, jsou nejprve rekonstruovány pří-
slušné průběhy bez ztráty detailů a poté pro-
vedena analýza. Tímto způsobem je možné
bezeztrátově zaznamenat do paměti 16 GB
jeden celý rok záznamu s minimálně osmi
kanály a kdykoliv zobrazit analyzovaná data
až na úroveň jednotlivých vzorků. 

„Pravidelné sledování stavu elektrické sítě
umožňuje odhalit nevyváženost sítě, chybné
fungování výrobních zařízení, odhalit nadby-
tečné zatížení motorů a předcházet výpad-
kům elektronických řídicích procesorů.“ říká
Jaroslav Smetana, zakladatel a ředitel společ-
nosti Blue Panther. „Díky znalosti stavu sítě
lze také naplánovat rozdělení zátěže strojů
s vysokou spotřebou a následně snížit limit
odběru elektrické sítě. V případě, že již odběry
překračují povolený limit, lze je tímto způso-
bem snížit a ukončit placení penále za překra-
čování povoleného maxima. Účet za elektric-
kou energii není nákladem, který pouze roste.
Vhodnými postupy lze výrazně snížit,“ do-
dává J. Smetana. �

Proč výrobní podniky mají vysoké účty za energii? 
Pracovníci energetických oddělení, popř. ekonomického vedení firem, skloňují úspory ve všech
pádech, ale málokdo začne tím základním. Aby bylo možné snižovat spotřebu elektrické energie, 
je nutné spotřebu nejprve znát. 



Technická univerzita v Liberci a společ-
nost Magna spojily své síly k využití
přírodních vláken při výrobě plasto-

vých komponentů. Cílem projektu je apli-
kace přírodních materiálů, zlepšení vlast-
ností, snížení ceny kompozitních materiálů
a zátěže životního prostředí.

Vysušená hlína s kousky slámy – a vznikl
materiál s neuvěřitelně velkou pevností, kte-
rou bychom dnešními přístroji změřili na 7
megapascalů. Pro srovnání současný mo-
derní beton má pevnost od 10 do 16 mega-
pascalů. Jenže tento materiál se zrodil –
podle dochovaných pramenů – již přibližně
800 let před naším letopočtem. 

Mongolské laminované luky, podstatná
součást tatarských nájezdů – vyrobené kom-
binací dřeva a vláken – měly fascinující do-
střel 300 metrů.

Legendární vysoce kvalitní Damascenská
ocel (pojmenovaná podle syrského města
Damašek, přes který byla dříve zejména
z Indie dovážena) – vznikla kombinací níz-
kouhlíkové a vysokouhlíkové oceli. 

Nebo jiný příklad z pozdější doby: V roce
1907 připravil belgicko-americký chemik
prof. Leo Henrik Baekeland vůbec první prů-
myslově vyráběnou umělou hmotu spoje-
ním fenolu a formaldehydu, kterou pak
v únoru roku 1909 představil na zasedání
newyorské sekce Americké chemické spo-
lečnosti. Tato fenolická pryskyřice, zpevněná
při lisování finálního výrobku dřevnou nebo
kamennou moučkou či třeba textilními
vlákny, pojmenovaná podle jeho jména ba-
kelit, je po ochlazení a vytvrzení odolná vůči
mechanickému poškození, teplu a kyseli-
nám. Telefony, rádia a hlavně lampy z to-
hoto materiálu dnes patří k vyhledávaným
předmětům ve starožitnictvích a retro ob-
chodech.

Společný jmenovatel: kompozit

Ve všech těchto případech se jedná o kom-
pozitní materiál – o složený materiál,
vzniklý umělým spojením jednodušších
materiálů. Při tomto procesu získává vlast-
nosti, které jeho jednotlivé komponenty ne-
mají. 

Třeba ve stomatologii se kompozitem
myslí výplňový materiál složený ze skla
a pryskyřičného pojiva. Jedním z nejznáměj-
ších kompozitních materiálu je železobeton,
což je kompozit z ocelových drátů a betonu.
(Beton je tedy kompozit z kameniva a ce-
mentu). Jiným známým zástupcem je
skelný laminát - kompozit ze skleněných vlá-
ken a pryskyřice, obvykle polysterové.
Hojně užívaný kompozitní materiál je také
asfaltová směs na výrobu povrchu komuni-
kací.

Dalšími zástupci jsou kompozity z vláken
uhlíkových a aramidových, ze kterých se vy-
rábějí extrémně pevné a lehké díly pro kon-
strukce letadel a raket. Užití mají i v automo-
bilovém průmyslu, v ozbrojených složkách
(kevlarové neprůstřelné vesty či ochranné
helmy) a v řadě dalších oblastí. Obvykle

jedna ze součástí dodává výrobku pevnost
a druhá slouží jako pojivo.

Vyrábějí se i třísložkové kompozity, které
tvoří nosná složka (vlákna, střiž, tkanina, ter-
moplastická folie), pojivo (reaktoplastické
a termoplastické pryskyřice, kaučuky) a pl-
nivo (anorganické – slída, křemen, sklo či or-
ganické pojivo - třeba dřevěná moučka). 

Významná oblast výzkumu v ČR

Kompozitním materiálům se dlouhodobě
věnují také naši výzkumní a vývojoví pra-
covníci, přičemž nezřídka dosahují velmi
dobrých výsledků. Konkrétním příkladem –
jedním z mnoha – je úspěšná spolupráce
Technické univerzity v Liberci s českým zá-
vodem kanadského výrobce automobilo-
vých součástek Magna v Liberci (Magna Ex-
teriors & Interiors Bohemia) na společném
projektu využití přírodních vláken při výrobě
plastů nejenom pro automobilový průmysl.
Ten probíhal za podpory Technologické
agentury ČR od roku 2011 až do současné
doby a jeho cílem bylo nahradit minerální
a syntetická plniva v plastových dílech ma-
teriály přírodními, surovinami z biomasy.

Důvod?

Vlákna třeba bambusu, lnu, juty, bavlny, ce-
lulózy, případně vlna ovcí či velbloudů,
mohou totiž významně zlepšit vlastnosti
materiálů, resp. výrobků. Další výhodou pří-
rodních vláken je jejich nízká hmotnost,
nízká abraze forem, spalitelnost, netoxič-
nost, biodegradabilita a především nízká
cena, nezávislá na ceně ropy.

„Úspora na ceně je dost výrazná, když si
uvědomíme, že v současné době stojí 1 kg
polypropylenu zhruba 2 eura a například
vlákna lnu jen asi čtvrtinu této částky. Ještě
důležitější ale možná je, že výroba dílů s pří-

rodními minerály podstatně méně zatěžuje
životní prostředí“, říká v této souvislosti ve-
doucí vědeckého týmu Fakulty strojní Tech-
nické univerzity v Liberci prof. Dr. Ing. Petr
Lenfeld, který je také hlavním řešitelem uve-
deného projektu. 

Výrobní postup

Kompozit se v tomto případě, velmi zjedno-
dušeně řečeno, získá smícháním polymerní
suroviny s přírodními plnivy. Přírodní vlákna
a materiály se nejprve připraví mletím pro
následné technologické procesy. Poté se
smísí s plastem i aditivy v rozdílných pro-
centuálních objemech a granulací se vyrobí
granule kompozitu. Materiál se následně
zpracuje ve vstřikovacím stroji, kterým se
vstřikuje do uzavřené dutiny formy, aby zís -
kal požadovaný tvar plastového dílu. 

Lenfeldův tým takto připravil a vyhodnotil
řadu kombinací. „Vybrali jsme necelou de-
sítku kompozitů, u kterých se prokázalo, že
přírodní materiály zlepší užitné a konečné
vlastnosti“, dodává prof. Lenfeld. Použity
byly jak přírodní materiály typické pro naši
republiku (celulóza, sláma, len, ovčí srst), tak
i přírodní materiály z jiných oblastí (bavlna,
juta, kapok, srst lamy, srst velblouda).

Ověřené výsledky a závěry

Z výzkumu vyplývá, že použití některých pří-
rodních vláken výrazně zvyšuje mechanické
vlastnosti kompozitních materiálů a plasto-
vých dílů. Tuto schopnost mají např. vlákna
juty, konopí a lnu, ale i vlákna banánovníku
nebo bambusu. Materiál si přitom zacho-
vává houževnatost a hodí se jak pro pohle-
dové, tak i konstrukční díly, například pro
použití třeba u výplní dveří, sloupků, konzol
a u dalších automobilových dílů z plastů.
Zpracovatelské vlastnosti jsou i přes použití

Kompozity s bioplnivy – úspěšné řešení z České republiky
(podpořeno TA ČR, 2011 - 2014)
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přírodních plniv o velkém procentuálním
objemu velmi dobré. Povrch vyrobených
plastových dílů je velmi kvalitní, zvyšuje se
rozměrová stabilita, absorpce hluku a vi-
brací. 

Mimo normovaných zkoušek byly mate-
riály podrobeny i mikroskopickému rozboru
pro hodnocení vlivu chemických modifiká-
torů a aditiv na mezifázové rozhraní mezi
přírodním plnivem a matricí. Důležitou sou-
částí bylo také hodnocení biodegrability při-
pravených směsí pro zjištění jejich dopadu
na životní prostředí.

Úspěšný vývoj nových materiálů byl za-
vršen podáním národních a mezinárodních
patentů. 

Využití v praxi

Přírodní vlákna jsou nyní v automobilovém
průmyslu většinou používána jako výztuž
tvarovaných velkoplošných dílů v interiéru
vozu. U nás jsou používány dřevěné piliny,
obsahující vlákna celulózy a netkané lnové
materiály s polypropylenem. Je však třeba
zdůraznit, že se jedná prakticky pouze o vý-
robky vzniklé lisováním biokompozitů, niko-
liv jejich vstřikováním. Vstřikování biokom-
pozitních materiálů je doposud málo pro-
zkoumanou oblastí s velkými možnostmi
a potenciálem i předpokladem značného ná-
růstu. Odborníci se shodují, že technologie
vstřikování biokompozitů je „spícím gigan-
tem“.

Přesto, že se výzkumné organizace i vý-
robní společnosti snaží soustředit na vývoj
v uvedené nadějné oblasti, chybí u nás uce-
lená studie a normy s důrazem na aplikaci
těchto materiálů v automobilovém prů-
myslu, kde jsou kladeny vysoké nároky na
kvalitu, rozměrovou a tvarovou přesnost vy-
ráběných dílců. V tomto směru byl tedy uve-
dený výzkum s tímto konkrétním zaměře-
ním posunem vpřed.

Aktuální orientace na využití přírodních
materiálů jako náhrady fosilních surovin má
své opodstatnění nejen z hlediska materi-
álového, technologického a finančního, ale
také environmentálního (nižší energetická
náročnost, nižší emise oxidu uhličitého, bio-
degradovatelnost, tedy rozložitelnost látky
přírodními mechanismy, spalitelnost a po-
dobně). Ne náhodou je proto daný trend
podporován i legislativou Evropské unie.

Také z těchto hledisek uvedený projekt,
svým řešením zaměřený převážně do ob-
lasti aplikovaného výzkumu a následných
aplikací těchto produktů do automobilového
průmyslu pro snížení ekonomické a hlavně
ekologické náročnosti, splnil očekávání.

Ve výsledném efektu přináší zisk konku-
renční výhody českého výrobce automobi-
lových dílů na domácích a mezinárodních tr-
zích. Environmentální aspekty výrobků lze
začlenit do jejich konstrukce, propagace
a marketingu, což by mělo vést ke zvýšení
produkce a prodeje dílů. 

Inovované materiály lze samozřejmě vy-
užít i v jiném než automobilovém průmyslu.
Například ve spotřebním průmyslu, neboť
technologie vstřikování a její modifikace
jsou nejrozšířenější výrobní technologií pro
zpracování plastů. �

Milan Bauman
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s vlákny celulózy

Detail nastavování parametrů na ovládacím panelu vstřikovacího stroje

Měření vlastností kompozitů



Již více než 25 let se společnost DENIOS zabývá vývojem a výro-
bou prostředků a systémů pro bezpečnou manipulaci a sklado-
vání  pohonných hmot, olejů, odpadů a jiných nebezpečných

látek. Tento kompletní výrobní program představuje širokou škálu na-
bízených řešení od samostatných záchytných van z oceli nebo plastu
různých záchytných objemů, podlahových plošin, regálů, skladovacích
skříní až po skladovací kontejnery určené pro vnější i vnitřní umístění.
Vrcholem nabídky a technických možností jsou individuální projekty,
ve kterých dokáží naši projektanti a technici připravit skladovací systém
přesně podle zadání a potřeb zákazníka. Při navrhování těchto projektů
vycházíme z dlouholetých praktických zkušeností získaných při reali-
zacích zakázek po celé Evropě.

Skříně na nebezpečné látky a hořlaviny

Při skladování nebezpečných látek je důležité zajistit základní legisla-
tivní požadavky, a to hlavně zabránit úniku těchto látek do okolí a pod-
zemních vod. K tomuto účelu jsou veškeré skříně na nebezpečné látky
DENIOS vybaveny certifikovanými záchytnými vanami příslušného zá-
chytného objemu,  které garantují bezpečné zachycení případně uni-

klých kapalin. V případě, že je nutné uložit do skříní také látky hořlavé,
musí být zajištěno dostatečné odvětrávání skříní a v případě, že se
jedná o prostor, kde není možné zajistit předepsané odstupové vzdá-
lenosti, je vhodné použít skříně s požární odolností. Všechny  skříně
s požární odolností jsou certifikovány dle evropské normy EN 14470-1
na odolnost 30 nebo 90 minut  a splňují veškeré legislativní poža-
davky.

Kontejnery na nebezpečné látky a hořlaviny

Stejné možnosti vám nabízí DENIOS také v případě nutnosti skladování
nebezpečných  nebo hořlavých látek ve větším množství. Optimálním
řešením pro uložení většího množství látek v sudech nebo IBC  kontej-
nerech jsou systémové skladovací kontejnery, které nabízejí maximální
kapacitu jednoho skladu až 24 IBC nádrží nebo 144 sudů. Pokud ovšem
opět nejsou k dispozici dostatečné odstupové vzdálenosti musí být

hořlavé látky uloženy v požárně odolných kontejnerech. K tomuto spe-
ciálnímu užití vyvinul DENIOS skladovací kontejner s požární odol-
ností, která dosahuje až 90 minut při vnitřním i vnějším požárním zatí-
žení. Samozřejmou součástí konstrukce je integrovaná záchytná vana
příslušného objemu. Hlavní výhodou těchto systémů je možnost jejich
umístění  uvnitř budovy či na volném prostranství, a to právě bez po-
třeby dodržování jinak nutných odstupových vzdáleností. Celý sklad je
vybaven větracím zařízením a zároveň může být také vytápěný či kli-
matizovaný. V nabídce jsou k dispozici různé standardní velikosti, a to
od nejmenší skříně o rozměru cca 1,5 x 1,5 m až po pochozí skladovací
kontejner o rozměrech 6 x 2,5 m. Kromě těchto běžných velikostí je
DENIOS schopen navrhnout speciální rozměrová řešení až po rozměry
9 x 3 m. 

Absolutní novinkou v požárně odolných skladech je typ FBM, který
umožňuje kapacitně uložit až 8 IBC nádrží o objemu 1000 litrů nebo 12
europalet. Díky své konstrukci regálového skladu šetří prostor nutný
pro jeho umístění a zároveň usnadňuje manipulaci s velkými nádo-
bami. Oba tyto skladovací systémy úspěšně obdržely u Technického
a zkušebního ústavu stavebního v Praze platnou Požární klasifikaci pro
ČR. Pro další případné informace, objednání hlavního katalogu s kom-
pletním sortimentem, či sjednání schůzky s naším obchodním zástupcem
se obracejte na naše odborníky na bezplatné  lince 800 383 313 nebo na -
vštivte naše webové stránky  www.denios.cz �

Skříně, boxy a sklady na nebezpečné látky
Řešíte skladování nebezpečných nebo hořlavých látek? Potřebujete tyto látky umístit do výrobních
prostor nebo již existujících skladů?
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Navštivte nás na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně ve dnech 29. 9 – 3. 10. 2014, pavilon A2, stánek č. 30.

Protipožární kontejner typ BMC

Protipožární kontejner typ FBM

Skříň s požární odolností
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Bourdonova trubice, vyvinutá
Eugène Bourdonem v roce 1849, je
stále nejčastějším tlakoměrným

prvkem v plynárenství a petrochemickém
průmyslu. Po převzetí společnosti Bour-
don-Haenni v roce 2005 a jejím začleněním
do své struktury je Baumer Group jedi-
ným vlastníkem značky Bourdon Original.

Baumer Bourdon-Haenni je nyní kompe-
tenčním střediskem firmy Baumer Group
pro mechanické měřicí přístroje. Nejno-
vější generace mechanických manometrů
vznikla jako kombinace tradiční Bourdo-
novy trubice s inovačními schopnostmi
firmy Baumer. Již mnoho let dodává Bau-
mer tyto manometry do petrochemického
průmyslu, elektráren, úpraven vody, letec-
tví, lodní dopravy a potravinářství.

Manometry s Bourdonovou trubicí se
snadno používají i udržují. Navíc jsou
schopné měřit ve velkém rozsahu a s vý-
bornou přesností (do 0,1 % rozsahu). Pro-
tože nevyžadují napájení, není jejich
funkce negativně ovlivňována kolísáním
nebo výpadky napájecího napětí.

Společnost Baumer se u svých mecha-
nických tlakoměrů i nadále spoléhá na
osvědčený princip Bourdonovy trubice.
Výrobní závod ve Vendome (Francie) však
tradiční technologii zmodernizoval použi-
tím nejmodernějších metod kontroly kva-
lity, která je rozhodujícím faktorem pro po-
užití manometrů v tak náročných odvě-
tvích, jako jsou plynárenství a petroche-
mie.

Bourdonova trubice, která má různé roz-
měry podle velikosti přístroje a měřicího
rozsahu, se vyrábí v ohýbacím stroji
z dlouhé trubky z korozivzdorné oceli. Je
pro ni typický tvar písmene C a zploštělý

průřez. Trubice je se vstupním šroubením,
jež je součástí manometru, spojena pev-
ným svárem. Stejným způsobem je uza-
vřen její druhý konec. Po výrobě se testuje
těsnost mechanismu a trubice prochází cy-
klem přetížení, který odstraňuje napětí
v materiálu. Potom se mechanismus auto-
matizovanou laserovou svářečkou při-
pevní do krytu manometru.

Po montáži ručičkového ukazatele
a stupnice se snímač kalibruje a testuje
z hlediska měřicího rozsahu a třídy přes-
nosti. Kontrola se provádí patentovaným
poloautomatickým procesem, který v pod-
statě eliminuje možnost chybného nasta-
vení. Manometr je kompletně smontován,
utěsněn a zabalen pro expedici. Na vyžá-
dání se ke každému manometru může
dodat kalibrační certifikát, vytvořený auto-
maticky na základě počítačového zpraco-
vání sejmutého obrazu ukazatele. Certifi-
káty se archivují a mohou být k manome-
tru dodány i dodatečně, v podstatě kdyko-
liv.

U společnosti Baumer se celý tento
kompletní systém dokumentace a sledo-
vání výrobků nazývá BTrace, což znamená
„Baumer Traceability System“. BTrace
popisuje unikátní metodu vyřizování ob-
jednávek, která kombinuje úplnou kon-
trolu kvality s přístupem lean manufactu-
ring a zákazníkům přináší měřitelnou při-
danou hodnotu v podobě cenové efekti-
vity, spolehlivosti a plné dosledovatel-
nosti výrobků. BTrace obsahuje několik
prvků:

B – Baumer Business System pro efek-
tivní výrobní a řídicí procesy,

T – Traceability – sledování výroby v prů-
běhu celého výrobního procesu,

R – Reliability – spolehlivost podle kon-
cepce zero defects,

A – Automation – automatizace pro-
střednictvím počítačem řízeného kalibrač-
ního a certifikačního systému,

C – Consistency – stálá optimalizace na
základě koncepcí lean manufacturing
a Kai zen,

E – Excellence – excelentnost pro nej-
vyšší kvalitu.  �

Více informací: 
www.baumer.com/bourdon

Bourdonova trubice slouží průmyslu už 160 let
Ačkoliv se kolotoč inovací v procesním průmyslu točí stále rychleji, pro měření tlaku se běžně
používá metoda stará už 160 let. 

Baumer Group je přední meziná-
rodní výrobce snímačů vzdále-
nosti, délky, hladiny, teploty,

tlaku a dalších fyzikálních veličin, inkre-
mentálních a absolutních snímačů
úhlové polohy, měřicích zařízení
a komponent pro automatické zpraco-
vání obrazu. Baumer kombinuje ino-
vační technologie a služby orientované
na zákazníka do inteligentních řešení
pro automatizaci strojní i procesní vý-
roby a nabízí unikátně široký sortiment
souvisejících produktů a technologií.
S více než 2 500 zaměstnanci a s 36 vý-
robními závody, obchodními poboč-
kami a zastoupeními v 18 zemích je ro-
dinná firma Baumer vždy blízko zákaz -
níkům. Klientům v mnoha oborech
průmyslu přináší firma podstatné vý-
hody a zřetelnou přidanou hodnotu
z celosvětově důsledně dodržovaných
standardů kvality a enormního inovač-
ního potenciálu. 

Široký sortiment manometrů Baumer
využívajících Bourdonovu trubici

Patentovaná Bourdonova trubice 
z roku 1848 z majetku Francouzského
národního archivu v Paříži



Evropská rada se dohodla na strate-
gické agendě klíčových priorit na příš-
tích pět let. Vyzvala orgány EU a člen-

ské státy, aby ve své činnosti tyto priority
v plném rozsahu naplňovaly. Vymezila stra-
tegické směry pro legislativní a operativní
plánování pro nadcházející roky v rámci pro-
storu svobody, bezpečnosti a práva (viz níže
v kapitole I) a zabývala se rovněž některými
souvisejícími horizontálními otázkami. Uza-
vřela evropský semestr 2014 a vyzvala k dal-
šímu úsilí o posílení schopnosti Evropy růst
a vytvářet více pracovních míst. 

Evropská rada vyhodnotila dosažený po-
krok, tak aby mohlo být v říjnu přijato ko-
nečné rozhodnutí o rámci politiky v oblasti
klimatu a energetiky do roku 2030, a podpo-
řila okamžité provedení souboru nejnaléha-
vějších opatření, která mají posílit odolnost
Evropy a zvýšit její energetickou bezpeč-
nost.

V rámci příprav na říjnové zasedání Ev-
ropské rady byla Rada požádána, aby dále
analyzovala další střednědobá až dlouho-
dobá opatření, která by posílila energetic-
kou bezpečnost EU.

Evropská rada uvítala podpis dohod o při-
družení, včetně prohloubených a komplex-
ních zón volného obchodu, mezi Evropskou
unií a Gruzií a Moldavskou republikou, jakož
i podpis zbývající části dohody o přidružení
a prohloubené a komplexní zóně volného
obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

I. SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO

1. Jedním z klíčových cílů Unie je vybudovat
prostor svobody, bezpečnosti a práva bez
vnitřních hranic, v němž budou plně dodržo-
vána základní práva. Za tímto účelem je za-
potřebí přijmout v souladu se Smlouvami
a jejich příslušnými protokoly soudržná po-
litická opatření ohledně azylu, přistěhova-
lectví, hranic a policejní a justiční spolu-
práce.

2. Všechny rozměry Evropy, která chrání
své občany a nabízí účinná práva osobám
v rámci Unie i mimo ni, jsou vzájemně pro-
pojeny. Úspěch či neúspěch v jedné oblasti
závisí na výsledcích dosažených v ostatních
oblastech i na součinnosti se souvisejícími
oblastmi politiky. Řešení mnohých prob-
lémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva
spočívá ve vztazích s třetími zeměmi, což vy-
žaduje lepší provázanost vnitřních a vněj-
ších politik EU.

Tato skutečnost musí být zohledněna ve
spolupráci mezi orgány a subjekty EU.

3. Obecnou prioritou vycházející z minu-
lých programů je nyní důsledné provedení
přijatých právních nástrojů a politických
opatření do vnitrostátního práva, jejich
účinné provádění a konsolidace. Klíčovým
úkolem bude zintenzivnění operativní spo-
lupráce a současně využití potenciálu ino-
vací v oblasti informačních a komunikačních
technologií, posílení úlohy jednotlivých

agentur EU a zajištění strategického využí-
vání finančních prostředků EU.

4. Pokud jde o další rozvoj prostoru svo-
body, bezpečnosti a práva v příštích letech,
bude zcela zásadní zajistit ochranu a prosa-
zování základních práv, včetně ochrany
údajů, a současně se zabývat bezpečnost-
ními otázkami, mimo jiné ve vztazích s tře-
tími zeměmi, a přijmout do roku 2015 pevný
obecný rámec EU v oblasti ochrany údajů.

5. Tváří v tvář takovým problémům, jako
jsou nestabilita v mnoha částech světa
a globální a evropské demografické trendy,
potřebuje Unie účinnou a náležitě řízenou
politiku v oblasti migrace, azylu a hranic,
která se bude řídit zásadami solidarity
a spravedlivého rozdělení odpovědnosti za-
kotvenými ve Smlouvě, a to v souladu
s článkem 80 SFEU a při jeho účinném pro-
vádění. Je nezbytný komplexní přístup,
který bude optimalizovat přínosy legální mi-
grace a nabídne ochranu potřebným oso-
bám a současně s tím bude důrazně řešit
nelegální migraci a zajišťovat účinnou
správu vnějších hranic EU.

6. Má-li Evropa zůstat atraktivní destinací
pro talentované a kvalifikované lidi, musí
vypracovat strategie pro to, aby mohly být
prostřednictvím soudržných a účinných pra-
videl a na základě dialogu s podnikatelskou
sférou a sociálními partnery maximalizo-
vány příležitosti, které nabízí legální mi-
grace. Unie by rovněž měla podporovat úsilí
členských států o uplatňování aktivních in-
tegračních politik, které podporují sociální
soudržnost a ekonomickou dynamiku.

7. Závazek Unie poskytovat mezinárodní
ochranu vyžaduje silnou evropskou azylo-
vou politiku založenou na zásadách solida-
rity a odpovědnosti. Absolutní prioritou je
plné provedení společného evropského azy-
lového systému do vnitrostátního práva
a jeho účinné provádění. Výsledkem by
měly být vysoké společné normy a posílená
spolupráce a vytvoření rovných podmínek,
které žadatelům o azyl poskytnou stejné
procesní záruky a ochranu v celé Unii. Ruku
v ruce s tím by měla jít posílená úloha Ev-
ropského podpůrného úřadu pro otázky
azylu, zejména při prosazování jednotného
uplatňování acquis. Sbližování postupů po-
sílí vzájemnou důvěru a umožní přistoupit
v budoucnu k dalším krokům.

8. Zásadní součástí migrační politiky EU
je řešení prvotních příčin nezákonných mi-
gračních toků. Tento postup spolu s před-
cházením nelegální migraci a bojem proti ní
pomůže zabránit ztrátám na životech mi-
grantů, kteří se vydávají na nebezpečné
cesty. Udržitelné řešení lze nalézt pouze pro-
střednictvím intenzivnější spolupráce se ze-
měmi původu a tranzitu, a to mimo jiné pro-
střednictvím pomoci zaměřené na posílení
jejich kapacit v oblasti migrace a správy hra-
nic. Migrační politiky se musejí stát mno-
hem pevnější nedílnou součástí vnější i roz-
vojové politiky Unie a musejí uplatňovat zá-

sadu „více za více“ a vycházet z globálního
přístupu k migraci a mobilitě. Pozornost by
se měla zaměřit na tyto prvky:
•  posílení a rozšíření regionálních pro-

gramů ochrany, zejména v blízkosti regi-
onů původu, v úzké spolupráci s Úřadem
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Je
třeba navýšit příspěvky na globální úsilí
o přesídlení, a to zejména s ohledem na
vleklou krizi v Sýrii;

•  důraznější řešení převaděčství a obchodo-
vání s lidmi, se zaměřením na prioritní
země a trasy;

•  zavedení účinné společné návratové poli-
tiky a prosazování povinností týkajících se
zpětného přebírání v dohodách se třetími
zeměmi;

•  plné provedení opatření, která stanovila
Pracovní skupina pro Středomoří.
9. Schengenský prostor, který obyvate-

lům umožňuje cestovat bez kontrol na vnitř-
ních hranicích, a zvyšující se počet osob ces-
tujících do EU vyžadují účinnou správu spo-
lečných vnějších hranic EU, která zajistí sil-
nou ochranu. Unie musí mobilizovat
všechny nástroje, které má k dispozici, aby
členské státy v jejich úkolu podpořila. Za
tímto účelem by:
•  integrovaná správa vnějších hranic měla

být nákladově efektivním způsobem mo-
dernizována tak, aby zajistila inteligentní
správu hranic se systémem vstupu a vý-
stupu a programem registrovaných cestu-
jících, a měla by být podporována novou
agenturou pro rozsáhlé informační sys -
témy (eu-LISA);

•  agentura Frontex jakožto nástroj evropské
solidarity v oblasti správy hranic měla po-
sílit svou operativní pomoc, a to zejména
podporu poskytovanou členským státům,
jež čelí velkému tlaku na vnějších hrani-
cích, a zvýšit svoji schopnost reagovat na
rychlý vývoj v oblasti migračních toků
a plně přitom využívat nového Evrop-
ského systému ostrahy hranic (EURO-
SUR);

•  v souvislosti s dlouhodobým rozvojem
agentury Frontex měla být posouzena
možnost zřídit evropský systém pohra-
niční stráže, který by posílil kapacity v ob-
lasti kontroly a ostrahy na našich vnějších
hranicích.
Současně s tím je třeba usnadnění legál-

ního cestování a posílenou místní schen-
genskou konzulární spoluprací modernizo-
vat společnou vízovou politiku a zároveň za-
chovat vysokou úroveň bezpečnosti a zavést
nový systém správy schengenského pro-
storu.

10. Je nezbytné zajistit pro evropské ob-
čany skutečný prostor bezpečnosti prostřed-
nictvím operativní policejní spolupráce
a předcházením organizované trestné čin-
nosti, včetně obchodování s lidmi, převa-
děčství a korupce, a bojem proti nim. Sou-
časně je zapotřebí účinná politika EU pro boj
proti terorismu, v jejímž rámci všichni pří-

Zásadní význam má energetická účinnost, neboť nejlevnější
a nejčistší energie je ta, která není spotřebována
Ze závěrů Evropské rady (26. a 27. června 2014).
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slušní aktéři úzce spolupracují a která v sobě
spojuje vnitřní i vnější aspekty boje proti te-
rorismu. V této souvislosti Evropská rada
znovu potvrzuje úlohu protiteroristického
koordinátora EU. V boji proti trestné čin-
nosti a terorismu by Unie měla podpořit
vnitrostátní orgány tím, že mobilizuje
všechny nástroje justiční a policejní spolu-
práce, včetně posílené koordinační úlohy
Europolu a Eurojustu, mimo jiné prostřed-
nictvím:
•  přezkumu a aktualizace strategie vnitřní

bezpečnosti do poloviny roku 2015;
•  zlepšení přeshraniční výměny informací,

včetně informací z rejstříků trestů;
•  dalšího rozvinutí komplexního přístupu ke

kybernetické bezpečnosti a kyberkrimina-
litě;

•  předcházení radikalizaci a extremismu a při-
jetí opatření k řešení fenoménu zahranič-
ních bojovníků, mimo jiné prostřednictvím
účinného využívání stávajících nástrojů pro
celoevropské výstrahy a prostřednictvím
rozvoje nástrojů, jako je unijní systém
jmenné evidence cestujících.
11. Pro EU je zcela zásadní hladké fungo-

vání skutečného evropského prostoru práva
s respektováním různých právních systémů
a tradic jednotlivých členských států.
V tomto ohledu je třeba dále posílit vzájem-
nou důvěru ve vnitrostátní soudní systémy.
Náležitá evropská politika v oblasti justice
přispěje k hospodářskému růstu, neboť pod-
nikům a spotřebitelům pomůže využívat pří-
nosy plynoucí ze spolehlivého podnikatel-
ského prostředí v rámci vnitřního trhu. Jsou
nezbytná další opatření za účelem:
•  podpory soudržnosti a jasnosti právních

předpisů EU pro občany a podniky;
•  zjednodušení přístupu ke spravedlnosti,

podpory účinných opravných prostředků
a využívání technologických inovací,
včetně e-justice;

•  pokračování v úsilí o posílení práv obvině-
ných a podezřelých osob v trestním řízení;

•  prozkoumání posílení práv osob, zejména
dětí, v soudním řízení s cílem usnadnit
výkon soudních rozhodnutí v rodinném
právu a v občanských a obchodních vě-
cech s mezinárodním prvkem;

•  posílení ochrany obětí;
•  posílení vzájemného uznávání rozhodnutí

a rozsudků v občanských a obchodních
věcech;

•  posílení výměny informací mezi orgány
členských států;

•  boje proti podvodnému jednání a poško-
zování rozpočtu EU, mimo jiné tím, že se
pokročí v jednáních o Úřadu evropského
veřejného žalobce;

•  usnadnění přeshraničních činností a ope-
rativní spolupráce;

•  posílení odborné přípravy odborníků
z praxe;

•  mobilizace odborných znalostí v přísluš-
ných agenturách EU, jako jsou Eurojust
a Agentura pro základní práva.
12. Právo občanů EU volně se pohybovat,

pobývat a pracovat v jiných členských stá-
tech, které představuje jednu ze základních
svobod Evropské unie, je třeba chránit,
mimo jiné před možným zneužíváním nebo
podvodnými žádostmi.

13. Evropská rada vyzývá orgány EU
a členské státy, aby zajistily vhodnou legis-

lativní a operativní činnost navazující na
tyto směry; v roce 2017 provede přezkum
v polovině období.

II. RŮST, KONKURENCESCHOPNOST
A ZAMĚSTNANOST
A. EVROPSKÝ SEMESTR
14. Známky hospodářského oživení z po-
slední doby jsou povzbudivé a dokazují, že
společné úsilí členských států a orgánů EU
přináší výsledky. Ekonomika začíná znovu
růst a dochází k mírnému růstu zaměstna-
nosti, přestože v mnoha částech Evropy ne-
zaměstnanost, a to zejména nezaměstna-
nost mladých lidí, nadále dosahuje bezpre-
cedentní a nepřijatelně vysoké úrovně. Zá-
važným problémem zůstává chudoba a so-
ciální vyloučení.

15. Díky úsilí členských států bylo dosa-
ženo pokroku při nápravě makroekonomic-
kých nerovnováh a stav veřejných financí se
nadále zlepšuje. Evropská rada vítá zrušení
postupu při nadměrném schodku vůči něko-
lika členským státům. Je třeba využít mož-
ností, které nabízí stávající fiskální rámec EU
k zajištění rovnováhy mezi fiskální kázní
a nezbytností podporovat růst. Vzhledem
k dlouhodobě vysoké míře zadlužení a neza-
městnanosti a nízkému růstu nominálního
HDP, jakož i k výzvám představovaným stár-
nutím populace a podporou vytváření pra-
covních míst, a to zejména pro mladé lidi,
musí fiskální konsolidace pokračovat dife-
renciovaným způsobem podporujícím růst.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat struktu-
rálním reformám, které posilují růst a zlep-
šují fiskální udržitelnost, a to i prostřednic-
tvím odpovídajícího posuzování fiskálních
opatření a strukturálních reforem, přičemž
je zapotřebí správně využívat flexibility, kte-
rou poskytují stávající pravidla Paktu o sta-
bilitě a růstu. V této souvislosti podá Ko-
mise Evropskému parlamentu a Radě do 14.
prosince 2014 zprávu o uplatňování rámce
pro správu ekonomických záležitostí, jak sta-
noví právní předpisy EU (balíčky šesti
a dvou právních aktů).

16. Oživení je nadále křehké a nerovno-
měrné, a úsilí o provádění strukturálních re-
forem stimulujících růst tak musí pokračo-
vat a být zintenzivněno, aby se posílila
schopnost Evropy růst a vytvářet větší počet
kvalitnějších pracovních míst. Je zapotřebí
více opatření zaměřených na snížení daňo-
vého zatížení práce, reformu trhů výrobků
a služeb a veřejných správ, zlepšení podni-
katelského prostředí a prostředí pro vý-
zkum, vývoj a inovace a usnadnění přístupu
k financování, zlepšení fungování síťových
odvětví a reformu vzdělávacích systémů.

17. S ohledem na výše uvedené Evropská
rada obecně potvrdila doporučení pro jed-
notlivé země, a tím uzavřela evropský seme-
str 2014. Provedení uvedených doporučení
má klíčový význam pro urychlení růstu.
Členské státy by na základě zásad vnitros-
tátní odpovědnosti a sociálního dialogu
měly tato doporučení zohledňovat při nad-
cházejícím rozhodování o svých rozpočtech,
strukturálních reformách, politikách zaměst-
nanosti a sociálních politikách. Rada a Ko-
mise budou provádění doporučení pro jed-
notlivé země nadále sledovat a v případě
potřeby přijmou opatření.

Účelnost právních předpisů
18. Evropská rada na základě sdělení Ko-
mise přezkoumala pokrok, jehož bylo dosa-
ženo v oblasti účelnosti a účinnosti práv-
ních předpisů. Při provádění programu pro
tuto oblast (REFIT) dosáhly Komise, ostatní
orgány EU a členské státy značného po-
kroku, což vedlo ke skutečnému snížení re-
gulační zátěže. Evropská rada se domnívá,
že účelnost právních předpisů by měla být
i nadále prioritou v činnosti orgánů. Je
k tomu zapotřebí výrazné odhodlání ke
zjednodušení právních předpisů a snížení
zátěže v legislativní činnosti a lepší využí-
vání posouzení dopadu a hodnocení ex
post v rámci celého legislativního cyklu,
a to na úrovni EU a jednotlivých členských
států.

19. Opatření na evropské úrovni týkající
se účelnosti právních předpisů by měla být
doplněna iniciativami členských států zamě-
řenými na tuto problematiku. V této souvi-
slosti by členské státy při provádění práv-
ních předpisů EU měly ustanovení umožňu-
jící regulační flexibilitu plně využívat ku pro-
spěchu malých a středních podniků.

20. Evropská rada vyzývá Radu, aby se
sdělením Komise začala podrobně zabývat.
Komise, ostatní orgány EU a členské státy
se vyzývají, aby program REFIT nadále am-
biciózním způsobem prováděly a braly při-
tom v potaz ochranu spotřebitelů a zaměst-
nanců, jakož i aspekty týkající se zdraví a ži-
votního prostředí.

B. KLIMA A ENERGETIKA

21. Evropská rada vyhodnotila dosažený
pokrok, tak aby v souladu s jejími závěry
z března 2014 mohlo být v říjnu přijato ko-
nečné rozhodnutí o rámci v oblasti klimatu
a energetiky do roku 2030. V této souvi-
slosti zdůraznila význam urychleného roz-
pracování klíčových prvků tohoto rámce
a s nadějí očekává zejména přezkum směr-
nice o energetické účinnosti, který má Ko-
mise předložit do července, spolu se způ-
soby, jakými může energetická účinnost
k rámci v oblasti klimatu a energetiky do
roku 2030 přispět. Znovu poukazuje na vý-
znam summitu OSN o klimatu, který se
bude konat v září roku 2014, a potvrzuje, že
zvláštní cíl EU pro rok 2030 v oblasti snížení
emisí skleníkových plynů bude plně v sou-
ladu s dohodnutým ambiciózním cílem EU
pro rok 2050.

22. Evropská rada uvítala evropskou stra-
tegii energetické bezpečnosti navrženou Ko-
misí a na jejím základě uspořádala první roz-
pravu. Tato strategie je s rámcem politiky
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030
úzce provázána. Evropská rada vyzývá k po-
sílení úsilí o snížení vysoké energetické zá-
vislosti Evropy a podporuje okamžité prove-
dení souboru nejnaléhavějších opatření,
která mají v krátkodobém horizontu, tj. před
zimou 2014/15, posílit odolnost Evropy
a zvýšit její energetickou bezpečnost. Ze-
jména se shodla na tom, že:
•  s ohledem na posouzení rizika krátkodo-

bého narušení dodávek budou posíleny
stávající mechanismy reakce na mimo-
řádné události a mechanismy solidarity,
včetně skladování plynu, infrastruktury
pro mimořádné situace a zpětných toků,
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aby bylo možné toto riziko řešit především
v členských státech, které jsou nejvíce zra-
nitelné;

•  v zájmu posílení energetické bezpečnosti
EU by se mělo usilovat o zajištění přísluš-
ných investic do energetické infrastruk-
tury, včetně investic za účasti třetích zemí,
přičemž je nutno plně dodržovat a dů-
sledně vymáhat všechna pravidla EU tý-
kající se vnitřního trhu a hospodářské sou-
těže;

•  za účelem snížení rizika narušení dodávek
energie bude EU spolupracovat s meziná-
rodními partnery;

•  Energetické společenství, jehož cílem je
rozšířit acquis EU upravující oblast ener-
getiky do zemí usilujících o přistoupení
a sousedních zemí, by mělo být posíleno
s cílem zajistit uplatňování daného acquis
v těchto zemích.
Evropská rada v rámci příprav na své říj-

nové zasedání požádala Radu, aby na zá-
kladě evropské strategie energetické bez-
pečnosti navržené Komisí dále analyzovala
další střednědobá až dlouhodobá opatření
k posílení energetické bezpečnosti EU. Ev-
ropská rada zdůraznila význam energetické
účinnosti, dalšího rozvoje domácí výroby,
dalšího provádění a integrace evropského
trhu s energií na základě regionálního pří-
stupu, zvýšení transparentnosti na trhu se
zemním plynem a budování chybějící infra-
struktury s cílem ukončit do roku 2015 ve-
škerou izolaci členských států od evrop-
ských plynárenských a elektrických sítí.
V souladu s cílem dotvořit evropský trh
s energií do konce roku 2014 je nutno zvýšit
propojenost, mimo jiné i dalším posouze-
ním nového cíle v oblasti propojení navrho-
vaného Komisí.

23. Evropská rada přijme konečné roz-
hodnutí o novém rámci politiky v oblasti kli-
matu a energetiky, včetně rozhodnutí o dal-
ších opatřeních zaměřených na posílení
energetické bezpečnosti Evropy a o konkrét-
ních cílech v oblasti propojení do roku 2030,
nejpozději v říjnu 2014. Ke splnění tohoto
dohodnutého termínu bude mobilizováno
veškeré úsilí.

24. Evropská rada rovněž podporuje ener-
getickou iniciativu skupiny G7 z Říma, která
slouží k provádění politik, jež mají vybudo-
vat konkurenceschopnější, diverzifikova-
nější a odolnější energetickou soustavu
s nižšími emisemi skleníkových plynů pod-
porou využívání bezpečných a udržitelných
technologií.

III. PŘÍŠTÍ INSTITUCIONÁLNÍ CYKLUS

25. Evropská rada přijala rozhodnutí, kterým
se Evropskému parlamentu navrhuje jako
kandidát na funkci předsedy Evropské ko-
mise Jean-Claude Juncker. Pokud jde o další
budoucí jmenování, předseda Evropské
rady povede příslušné konzultace.

26. Evropská rada schválila strategickou
agendu uvedenou v příloze. Vyzývá orgány
EU a členské státy, aby ve své činnosti tyto
priority v plném rozsahu naplňovaly.
Agenda bude orgánům rovněž sloužit jako
vodítko při ročním a víceletém programo-
vání, jakož i při legislativním plánování;
svou činnost by proto měly organizovat od-
povídajícím způsobem.

Evropská rada zajistí pravidelné monito-
rování toho, jak jsou tyto strategické priority
naplňovány.

27. Spojené království vyjádřilo určité
obavy ohledně budoucího vývoje EU. Tě-
mito obavami bude třeba se zabývat. Evrop-
ská rada v této souvislosti konstatovala, že
koncepce stále úžeji propojené unie umož-
ňuje různým zemím různé způsoby inte-
grace: země, jež si přejí integraci prohlubo-
vat, mají možnost se tímto směrem ubírat,
přičemž je respektováno přání zemí, jež in-
tegraci dále prohlubovat nezamýšlejí.

Poté, co bude Evropská komise v novém
složení fakticky ustavena, se Evropská rada
bude zabývat budoucím postupem jmeno-
vání předsedy Evropské komise v souladu
s evropskými Smlouvami.

PŘÍLOHA I
STRATEGICKÁ AGENDA PRO UNII
V ČASE ZMĚN
Volbami do Evropského parlamentu, které
se uskutečnily v květnu letošního roku, byl
zahájen nový legislativní cyklus. Obměna na
politické scéně přichází v době, kdy se naše
země vzpamatovávají z několik let trvající
hospodářské krize a veřejnost je politickým
děním stále více rozčarována. Právě nyní
nastal správný okamžik, abychom si ujasnili
priority, na které by se Unie měla zaměřit,
a způsob, jakým by měla fungovat.

Evropská rada se dnes dohodla na pěti za-
střešujících prioritách, na které se v příštích
pěti letech zaměří činnost Evropské unie: sil-
nější ekonomiky nabízející více pracovních
míst; společnosti, které dávají prostor obča-
nům a chrání je; zabezpečení energie a kli-
matu pro budoucnost; prostor důvěry, ve
kterém jsou zaručeny základní svobody;
účinná společná činnost ve světě.

Vzhledem k důležitým výzvám, před kte-
rými naše země stojí, má činnost v uvede-
ných oblastech zásadní význam. Přestože
tempo oživení v Evropě roste, nezaměstna-
nost – zejména mladých lidí – je pro nás
stále problémem číslo jedna a zaznamená-
váme i prohlubování nerovností. Současně
dochází k rychlým změnám v kontextu svě-
tové ekonomiky. V současné digitální éře
jsme svědky doslova rychlostních soutěží
o inovace, dovednosti a trhy, kdy naše
země, chtějí-li prosperovat, musejí předví-
dat a přizpůsobovat se. Velkými výzvami
jsou snižující se zásoby přírodních zdrojů,
ceny energie a dopad změny klimatu; stáva-
jící energetická závislost Evropy je jednou
z jejích slabých stránek. Obavy vyvolávají
i radikalizace a extremismus šířící se všude
ve světě. Geopolitickou stabilitu v zemích,
které s námi bezprostředně sousedí, nelze
považovat za samozřejmost. Výzvu předsta-
vuje i demografický vývoj – stárnutí popu-
lace vede k dalšímu tlaku na systémy soci-
álního zabezpečení a příliv nelegálních mi-
grantů vyžaduje společnou reakci a koordi-
novanou činnost.

Vzhledem k popsané situaci se musí Unie
v následujících letech zaměřit v prvé řadě na
to, aby společnost připravila na budoucnost
a posílila její důvěru.

Země EU mají s ohledem na své jedi-
nečné postavení možnost změny utvářet –
jednotlivě i společně, jako Unie. Naše roz-

manitost je přínosem a díky naší jednotě
jsme silní. Spolupráce a integrace funguje
v Unii na několika úrovních. Naše politika
rozšíření i nadále posiluje demokracii a pro-
speritu.

V souladu se zásadami subsidiarity a pro-
porcionality musí Unie svou činnost zaměřit
tam, kde může přinést konkrétní výsledky.
V případech, kdy členské státy mohou týchž
cílů dosáhnout lépe, by se Unie měla zdržet
přijímání opatření. Důvěryhodnost Unie zá-
visí na její schopnosti zajistit odpovídající
provádění přijatých rozhodnutí a plnění zá-
vazků. K tomu potřebuje silné a důvěry-
hodné orgány, avšak přínosem bude i užší
zapojení vnitrostátních parlamentů.

Nejdůležitější je však orientace na kon-
krétní výsledky v pěti níže uvedených oblas-
tech.

1. Unie zaměstnanosti, růstu a konkurence-
schopnosti
Naše země se vzpamatovávají z největší
hospodářské krize za poslední generaci.
Jsme svědky toho, že úsilí a reformy přináší
výsledky. Nelze však očekávat, že všechno
bude jako dříve. I nadále před námi stojí
velké výzvy: pomalý růst, vysoká nezaměst-
nanost, nedostatečná míra veřejných a sou-
kromých investic, makroekonomické nerov-
nováhy, veřejný dluh a nedostatečná konku-
renceschopnost. Respektujeme Pakt o stabi-
litě a růstu. Všechny naše ekonomiky musí
pokračovat ve strukturálních reformách.
Naše společná síla zcela jednoznačně závisí
na úspěchu každé jednotlivé země. Právě
proto je nezbytné, aby Unie přijímala roz-
hodná opatření za účelem podpory růstu,
zvýšení míry investic, vytváření většího
počtu kvalitnějších pracovních míst a povz-
buzení reforem v zájmu konkurenceschop-
nosti. K tomu je rovněž zapotřebí co nejlépe
využívat flexibility, kterou poskytují stávající
pravidla Paktu o stabilitě a růstu.

Nadcházející přezkum strategie Evropa
2020 bude dobrou příležitostí k tomu, aby
byla uvedena plně do souladu s touto stra-
tegickou agendou. Pro Unii jsme tedy na
příštích pět let stanovili tyto priority:
•  plně využít potenciálu jednotného trhu ve

všech jeho rozměrech: dokončením vnitř-
ního trhu výrobků a služeb; dotvořením
jednotného digitálního trhu do roku 2015;

•  vytvářet podmínky příznivé pro podnikání
a vytváření pracovních míst, zejména pro
malé a střední podniky: usnadněním pří-
stupu k financování a investicím; zajiště-
ním robustnější regulace ve finanční ob-
lasti; lepším fungováním trhů práce a pře-
sunutím daňové zátěže směrem od zda-
nění práce; cíleným snižováním zbytečné
administrativní zátěže a nákladů spoje-
ných s dodržováním požadavků, při sou-
časném dodržování zásad ochrany spotře-
bitele a zaměstnanců, jakož i zohledňo-
vání aspektů týkajících se zdraví a život-
ního prostředí;

•  investovat a připravit naše ekonomiky na
budoucnost: řešením naléhavých potřeb
v oblasti investic do dopravních, energe-
tických a telekomunikačních sítí, jakož i do
energetické účinnosti, inovací a výzkumu
a do oblasti dovedností, vzdělávání a ino-
vací; plným využíváním strukturálních
fondů EU; mobilizací finančních pro-

58
3I2014



středků, a to vyváženým způsobem ze
soukromých i veřejných zdrojů, a usnad-
něním dlouhodobých investic; využíváním
a vytvářením finančních nástrojů, jako
jsou například nástroje Evropské inves-
tiční banky, zejména pro dlouhodobé pro-
jekty; poskytnutím vhodného regulator-
ního rámce pro dlouhodobé investice;

•  posílit globální atraktivitu Unie jako místa
vhodného pro výrobu a investice a se sil-
nou a konkurenceschopnou průmyslovou
základnou a prosperujícím zemědělstvím
a do roku 2015 dokončit jednání o meziná-
rodních obchodních dohodách v duchu
vzájemného prospěchu a transparent-
nosti, včetně transatlantického partnerství
v oblasti obchodu a investic;

•  učinit z hospodářské a měnové unie spo-
lehlivější a odolnější prostor stability
a růstu: posílením správy v eurozóně
a posílením koordinace hospodářských
politik, konvergence a solidarity, při sou-
časném respektování integrity vnitřního
trhu a zachování transparentnosti a ote-
vřenosti vůči členským státům EU, jejichž
měnou není euro.

2. Unie, která dává prostor všem občanům
a chrání je
Evropané využívají příležitostí, které nabízí
integrace ekonomik a otevřené hranice,
avšak výhody nejsou vždy bezprostředně
dostupné všem občanům. Řada z nich je za-
sažena chudobou a sociálním vyloučením
nebo se jich obává. Unie musí i nadále pra-
covat v oblastech, v nichž je její činnost
efektivní, a zpřístupňovat nové příležitosti,
ale musí být rovněž vnímána a zažívána jako
záruka ochrany. Občané od Unie očekávají,
že bude bránit jejich zájmy a odvracet pří-
padné hrozby, ale rovněž že bude respekto-
vat jejich identitu a pocit příslušnosti. Unie
musí být silnější navenek a starostlivější
uvnitř. Pro nadcházejících pět let jsme proto
pro Unii, při současném respektování pra-
vomocí členských států, které nesou odpo-
vědnost za své systémy sociálního zabezpe-
čení, v této oblasti stanovili následující pri-
ority:
•  napomáhat při rozvoji dovedností a pod-

porovat rozvoj talentu a životní příležitosti
pro všechny: posílením boje proti neza-
městnanosti, zejména pak mladých lidí,
kteří předčasně ukončili školní docházku
nebo odbornou přípravu či pracovní
poměr; podporou dovedností vyžadova-
ných moderní ekonomikou a celoživot-
ního učení; usnadněním mobility pracov-
níků, zejména v oblastech, které se vyzna-
čují trvalým nedostatkem pracovních sil
nebo nesouladem mezi nabízenými a po-
žadovanými dovednostmi; ochranou
jedné ze čtyř základních svobod Unie, kte-
rým je právo všech občanů EU volně se
pohybovat, pobývat a pracovat v jiných
členských státech, mimo jiné před mo-
žným zneužíváním nebo podvodnými žá-
dostmi;

•  zaručit spravedlnost: bojem proti daňo-
vým únikům a podvodům tak, aby všichni
přispívali spravedlivým dílem;

•  pomoci zajistit, aby společnost v každém
členském státě disponovala vlastními zá-
chrannými sítěmi pro účely zohledňování
změn a odstraňování nerovností, za vy-

užití efektivních a spravedlivých systémů
sociální ochrany vhodně orientovaných
na budoucnost; investice do lidského ka-
pitálu a struktury společnosti je totiž rov-
něž klíčovým faktorem pro budoucí dlou-
hodobou prosperitu evropské ekonomiky.

3. Budování energetické unie s politikou
v oblasti klimatu zaměřenou do budouc-
nosti
Geopolitické události, celosvětová hospo-
dářská soutěž v oblasti energetiky a změna
klimatu představují důvody pro nové pojetí
naší strategie v oblasti energetiky a klimatu.
Evropa nesmí být v tak vysoké míře závislá
na dovozech paliv a zemního plynu.
Chceme-li mít budoucnost naší energetiky
pevně v rukou, musíme vybudovat energe-
tickou unii, jejímž cílem bude cenově do-
stupná, zabezpečená a udržitelná energie.
Zásadní význam má energetická účinnost,
neboť nejlevnější a nejčistší energie je ta,
která není spotřebována. V kontextu této
výzvy se naše politiky v oblasti energetiky
a klimatu musejí v nadcházejících pěti letech
zaměřit na:
•  cenově dostupnou energii pro společnosti

i pro občany: zmírňováním energetické
poptávky díky posílené energetické účin-
nosti; dokončením našeho integrovaného
trhu s energií; nalezením způsobů, jak po-
sílit vyjednávací pozici Unie; zvýšením
transparentnosti trhu s plynem; stimulací
výzkumu, vývoje a evropské průmyslové
základny v energetickém odvětví;

•  zabezpečenou energii pro všechny naše
země: urychlením diverzifikace dodávek
energie a zásobovacích tras, mimo jiné
prostřednictvím obnovitelných, bezpeč-
ných, udržitelných a jiných domácích
zdrojů energie v zájmu omezení energe-
tické závislosti, zejména na jediném zdroji
nebo dodavateli; vybudováním nezbytné
infrastruktury, například v podobě propo-
jení; zajištěním vhodného rámce pláno-
vání pro soukromé i státní subjekty, které
tak budou moci rozhodovat o střednědo-
bých až dlouhodobých investicích;

•  zelenou energii: pokračujícím bojem proti
globálnímu oteplování před pařížským za-
sedáním konference OSN o změně kli-
matu plánovaným na rok 2015 i v návaz-
nosti na ně, mimo jiné stanovením ambi-
ciózních cílů pro rok 2030, jež budou
v plném souladu s dohodnutým cílem EU
na rok 2050.

4. Unie svobody, bezpečnosti a práva
Občané očekávají, že jejich vlády budou za-
jišťovat spravedlnost, ochranu a rovnost
a současně plně dodržovat základní práva
a zásady právního státu. I v tomto ohledu
jsou zapotřebí společné evropské kroky, jež
budou založeny na našich základních hod-
notách. Jevy jako terorismus a organizo-
vaná trestná činnost vyžadují vzhledem ke
své přeshraniční povaze silnější spolupráci
na úrovni EU. Totéž platí i pro justiční
otázky, neboť občané rostoucí měrou stu-
dují, pracují, obchodují, uzavírají sňatky
a zakládají rodiny napříč Unií. Další výzvou
nadcházejících let bude řízení migračních
toků, které v důsledku nestability a chudoby
velké části světa a vzhledem k demografic-
kým trendům posilují; jedná se o otázku, jež

vyžaduje solidaritu a spravedlivé rozdělení
odpovědnosti. Proto jsme pro Unii na nad-
cházejících pět let stanovili tyto priority:
•  lepší řízení migrace ve všech jejích aspek-

tech: řešením nedostatečných konkrétních
dovedností a přilákáním talentů; důrazněj-
ším přístupem k nelegální migraci, mimo
jiné díky lepší spolupráci se třetími ze-
měmi, a to i v oblasti zpětného přebírání
osob; ochranou potřebných osob na zá-
kladě robustní azylové politiky a posíle-
nou, moderní správou vnějších hranic
Unie;

•  předcházení trestné činnosti a terorismu
a boj proti nim: důsledným potíráním or-
ganizované trestné činnosti, například ob-
chodování s lidmi, převaděčství a kyber-
kriminality; bojem proti korupci; bojem
proti terorismu a radikalizaci – to vše při
dodržení základních práv a hodnot včetně
ochrany osobních údajů;

•  zlepšením justiční spolupráce mezi našimi
zeměmi: budováním spojnic mezi různými
justičními systémy a tradicemi; posílením
společných nástrojů včetně Eurojustu;
vzájemným uznáváním rozsudků, aby ob-
čané i společnosti mohli snáze vykonávat
svá práva v celé Unii.

5. Unie jako silný hráč na globálním hřišti
Nedávné události ukázaly, jak rychlými změ-
nami může v dnešní době procházet strate-
gické a geopolitické uspořádání, zejména při
východních a jižních hranicích Unie. Nesta-
bilita v našem širším sousedství je vyšší než
kdykoliv dříve. Současně je právě dnes ob-
zvláště důležité, abychom spolupracovali
s našimi partnery na tématech společného
nebo celosvětového zájmu. V zájmu obrany
našich zájmů a hodnot i v zájmu ochrany
našich občanů je nezbytné, aby se Evropská
unie důrazněji zapojovala do celosvětového
dění. V nadcházejících letech tudíž budou
klíčové tyto priority zahraniční politiky:
•  maximalizovat náš vliv: zajištěním konzis-

tentnosti cílů zahraniční politiky jednotli-
vých členských států a EU a zlepšením ko-
ordinace a soudržnosti mezi hlavními ob-
lastmi vnější činnosti EU, jako jsou poli-
tiky v oblasti obchodu, energetiky, spra-
vedlnosti a vnitřních věcí, rozvoje a hos-
podářství;

•  vystupovat jako silný partner v našem
sousedství: prosazováním stability, pro-
sperity a demokracie v zemích nacházejí-
cích se v bezprostředním sousedství EU,
na evropském kontinentu, ve Středomoří,
v Africe a na Blízkém východě;

•  zapojit naše globální strategické partnery,
zejména naše transatlantické partnery, do
široké škály témat, od obchodu a kyberne-
tické bezpečnosti přes lidská práva a před-
cházení konfliktům až po nešíření a řešení
krizí, a to dvoustranně i na mnohostran-
ných fórech;

•  rozvíjet spolupráci v oblasti bezpečnosti
a obrany, abychom mohli plnit své zá-
vazky a úkoly po celém světě: posílením
společné bezpečnostní a obranné politiky
při plné doplňkovosti s NATO; zajištěním
toho, že členské státy budou udržovat
a rozvíjet nezbytné civilní i vojenské
schopnosti, mimo jiné jejich sdružováním
a sdílením, a posílením evropského ob-
ranného průmyslu.  �
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Sledujíce žádoucí zlepšení čistoty
města vůbec a majíce na zřeteli ne-
změrný význam pro zdravý pobyt

stálý, tj. bydlení statisíců obyvatel na
území města odkázaných a soustředěných,
podle skutečného stavu věci v Praze a je-
jích předměstích, setkáváme se s komple-
xem, ano směsicí otázek a úkolů před sprá-
vou obecní strojících, vyžadujících řešení
nejen soustavného, ale také odborného,
nemá-li panující nedostatek a později spo-
jený s tím pravý chaos přinést pro veřejný
blahobyt v Praze nedozírné škody.

Při tom je dbáti nabytých zkušeností do-
mácích i následovat vhodných příkladů
měst jiných. A tu především je si všimnouti
a uvážiti, jakého rázu jsou tyto otázky
a úkoly v jich řešení, když jsme již předem
o jich cíli, totiž „prospěchu veřejného bla-
hobytu“,“ prospěchu veřejného zdravot-
nictví“, „zdravého a příjemného pobytu ve
městě“ atd. přesvědčeni.

Jsou to otázky a úkoly převahou rázu
technického, z valné části hospodářské
a z části do působnosti místní policie spa-
dající.

Z toho vyplývá, že na cestě ku zlepšení
a udržování čistoty ve městě musí být
v první řadě vedoucími síly technické a to
výhradně stanovené k tomu účelu. Řada
měst v cizině má pro udržování čistoty ve
městě organisovanou část své agendy
technické a podává důkaz, že opatření ta-
kové se osvědčilo. Při tom zřízení jest
ovšem zúčastněna také administrativa
hospodářská, účetní, vydávání i výkony
místních nařízení ve směrech technickou
agendou naznačených, což netřeba zvláště
dovozovati.

Obec pražská pečujíc o čistotu města od-
váděním veškerých odpadních vod, spla-
šků a výmětů, zřídila v posledních letech
pro zvláštní agendu tuto technickou kance-
lář kanalizační. Bude proto přirozeným dů-
sledkem a skutečné potřebě odpovídat,
když z péče o odstraňování ostatních od-
padků, způsobem racionálním a na výši
doby stojícím, vzejde příslušný technický
orgán pro čištění města, resp. pro udržo-
vání čistoty ve městě, odborný úřad ve
správě obecní a zejména příslušné dozorčí
radě nad čistotou města daný k ruce.
Potom teprve tato dozorčí rada věnujíc se
výhradně péči o čistotu města, bude s to
úkoly a otázky v komisi prezidiální v příčině
reformy čištění města s očekávaným úspě-
chem řešit za součinnosti příslušného
technického orgánu, ukáže se pak např., že
„komplex“ těchto otázek bude třeba opět
se zřetelem k jejich povaze technické roz-
dělit na jednotlivé skupiny a těmto věnovat
studium speciální - a jak samozřejmo - také
odborné síly technické.  V nejnovější době
vedle dotčené již kanalizace pro veliká
města a jejich nejbližší okolí jsou to čtyři
hlavní kapitoly týkající se udržování čistoty
v městě důležitými:

I. odstraňování odpadků, v zimě také
sněhu z města,

II. jich spravování a zužitkování,
III. omezení kouře a sazí, a konečně
IV. omezení prachu na komunikacích,

uvnitř i na obvodu města.

Každá tato kapitola obsahuje pro velko-
městskou moderní samosprávu tolik úkolů
technicky odborného rázu, že správné její
řešení a racionální ovládání bez součin-
nosti odborně vzdělaných techniků nelze
předsevzít.

Nehodlám před zásadním rozhodnutím
v příčině dožadované a nabízené součin-
nosti této rozvinovat všechny tyto úkoly
a povinnosti, jímž se městští technikové
přikázáni službě pro čistění města musí vě-
novati. Jenom k některým momentům
poukážu, abych zjednal zcela konkrétní zá-
klady a východiště z celého problému „re-
formy čištění města“ a abych tím snad
usnadnil a pokud možná také urychlil zá-
sadní rozhodnutí samo.

I. Tak v otázce odstraňování odpadků
pevných, smetí i sněhu, dva momenty
nebo fáze, sebrání a transport, vyžadují ve
velkém městě v nynější a příští době poně-
kud jiných, dokonalejších opatření, nežli
jsou zděděná po praotcích.

Způsoby sebrání odpadků a nečistot
uličních: metení, shrabování, splachování
a podobné výkony, velmi úzce souvisejí
s úpravou povrchu ulice a jejího udržování.
Je proto v zájmu čistoty ulice, aby neje-
nom úprava a udržování, ale také způsob
čištění spočíval v rukou orgánu technic-
kého, odborně příbuzného a blízkého.

Týž maje ve stálé evidenci polohu, druh
a stav povrchu veřejných komunikací,
může nejlépe posoudit a opatřit vhodný
způsob jeho čištění tj. sebrání všech od-
padků za daných okolností, vždy v pravý
čas denní i roční.

Při tom ovšem dlužno doznati, že
dnešní počet asi 700 stálých zřízenců k udr-
žování čistoty v ulicích pražských bude
více než dostatečný, jakmile to budou
především lidé práce jim přikázané doko-
nale schopni.

Racionální organizace, vedení a disci-
plina tohoto „sboru městských cídičů“ vy-
zbrojeného příslušným účelným náčiním,
nářadím a přístroji s pohonem koňským
musí vést k trvalému zlepšení čistoty v uli-
cích, k redukci počtu mužstva tohoto sboru
a tím jednak ke zmenšení odvislosti čistoty
města na poměrech chudinských (vylou-
čení chudých práce té neschopných osob),
jednak také ke zlepšení discipliny a efektu
práce těchto zřízenců. Týž „sbor“ bude
ovšem moci obstarávati také sbírání od-
padků domácích (domovních), připrave-
ných na stálém, určitém místě v domě
v přenosných nádobách osvědčeného
typu.

Započatá reforma ve sbírání domovních
odpadků (smetí, popel) v některých par -
tiích Prahy naznačuje poněkud v tomto
směru obrat k lepšímu.

Doprava (transport) sebraných uličních
i domovních odpadků v ulicích Prahy je
možná z největší části pouze v účelných vo-
zech buď po dlažbě, nebo po kolejích měst-
ské dráhy jedoucích. Nepatrnou část po za-
metení ulic zbylých odpadků nejdrobněj-
šího zrna, které zůstává lpět na povrchu
dlažby, bude lze sloučit s odvodňováním
města (kanalizací), když totiž po řádném za-
metení dle potřeby a ve vhodnou chvíli na-
stoupí ještě splachování nebo mytí dlažby
všude tam, kde poněkud jen k tomu již je
způsobilou anebo teprve bude učiněna.

Námitka, že se tím zanášejí stoky bah-
nem a pískem, nemůže a nesmí býti důvo-
dem proti tomuto ideálnímu způsobu od-
stranění bláta a prachu z ulic. Vždyť úko-
lem kanalizace je mimo jiné odvodnění
všech atmosférických srážek na území
města spadlých, při čemž zhusta současné
stržení pevných hmot i hrubšího zrna
a u značného množství do některých sou-
částí sítě stokové zameziti nelze.

Voda jakožto čisticí a zároveň dopravní
prostředek ve stokách kanalizační jednotné
soustavy splachovací, poskytuje při čištění
města znamenitou pomůcku, kterou
dlužno využitkovati podle možnosti.

Při racionálním provádění a udržování
dlažeb, sbírání odpadků a čištění města
v ulicích a náměstích každý déšť je nej-
vhodnější dobou k mytí dlažeb k tomuto
způsobilých s případným ještě upotřebe-
ním vody z obecního vodovodu. Jedině tak
zdánlivě velká spotřeba vody trubní po-
měrně značně bude umenšena.

Doprava pevných odpadků městských
po vodě, v lodích, bude možnou po splav-
nění Vltavy ve městě a může to být v bu-
doucnosti prostředek při odstraňování
pevných odpadků z velké části Prahy velmi
vhodný a dojista levný, zejména bude-li
dána možnost vylodění odpadkových ná-
kladů na místě zpracování či zužitkování
odpadků.

Nakládání odpadků na lodi v překladiš-
tích městských opatřiti bezvadně po
stránce hygienické i hospodářské je úko-
lem ryze technickým (speciálně úkolem
přístavní techniky).

II. Zužitkování (zpracování) odpadků
městských má mít za účel nejpřednější; ob-
rovskému jich množství zjednat úbytek
úměrný přírůstku tak, aby nenastalo hro-
madění všemožných odpadků a z toho ply-
noucí škodlivé důsledky pro veřejné zdra-
votnictví.

Okamžitý zájem hospodářsko-finanční
při tom náleží po ustáleném již od let ná-
zoru hygieniků do řady druhé.

Otázka zužitkování městských odpadků
po stránce hygienické měla by být řešena

Čistění města jako součást technické agendy obecní
V anketě o doplnění agendy městského úřadu stavebního král. hlavního města Prahy dne 14. ledna
1909 přednesl stav. rada doc. Ludvík Čížek.
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pro Prahu a předměstí společně tak, jako
se stalo již s kanalizacemi.

Který způsob zpracování jich v ohledu
zdravotním i hospodářském (finančním)
nejlépe pro Prahu a předměstí se hodí,
o tom dnes ještě nelze určitě se vyjádřiti.

Jisté však je, že dosavadní vyvážení
a hromadění odpadků na smetiště se stane
neudržitelným v době velmi blízké, neboť
dopravní výlohy na vzdálenější smetiště,
nehledě k další dopravě drahou, úplně po-
hltí cenu těchto odpadků jako hnojiva.

Zkušenosti z jiných velkých měst toto
faktum potvrzují a budou se i v Praze opa-
kovati. Po dokončení pražské kanalizace
soustavy splachovací přestane i vývoz fe-
kálií a kompostování těchto se smetím,
takže zbude jen možnost kompostování
smetí s kaly v čistící stanici kanalisační zí-
skanými – ovšem daleko za obvodem
Velké Prahy a podle všeho pouze ve směru
toku Vltavy.

Poptávka po tomto hnojivu komposto-
vaném a náklady s celou touto metodou
zužitkovací spojené budou pak rozhodující,
lze-li odpadky z Velké Prahy zužitkovati
k účelům polního hospodářství, anebo
bude-li nutno přistoupiti k zužitkování od-
padků jich spalováním za účelem výroby
energie tepelné a elektrické.

Po stránce hygienické a dle zkušeností
v některých městech i po stránce ekono-
mické je to nejlepší způsob zpracování
městských odpadků a podal jsem o něm
před 12 lety radě městské obšírnější
zprávy.

Zpracování a zužitkování odpadků praž-
ských tříděním (metodou sortirovací), jako
v Pešti, Amsterodamu a v Puchheimu (u
Mnichova) bylo by nutno kombinovati
s metodou kompostování a je po stránce
hygienické méně způsobilé.

III. Abych dále poukázal k potřebě sou-
činnosti technické při udržování čistoty ve
městě, musím obrátiti zřetel ku zcela ji-
nému zdroji znečišťování města, nežli
o jakém dosud promluveno, a o němž již
přece bylo mnoho u nás stížností proná-
šeno, mluveno a psáno – bez kýženého vý-
sledku a nápravy.

Jsou to saze z tisíců komínů nepřetržitě
vylétající a s nimi ve spojení ustavičný
kouř městské ovzduší znečišťující.

Dosavadní nařízení stavebního řádu ve
příčině obtěžování kouřem a řádu o čištění
komínu aj. naprosto nestačí a nejsou s to
závady kouře a sazí žádoucí měrou umen-
šit nebo odstranit, protože schází tu nam-
noze pevná vůle a neexistuje u nás fakticky
odborného úřadu, který by toto zlo měl
potlačovat. 

K omezení kouře a sazí v Praze a jejích
předměstích může vést jedině organizace
příslušné dozorčí služby a agendy tech-
nické, vydání zvláštních nařízení místních
atd. O předmětu tom pojednal jsem ob-
šírně a podrobně na základě vzorného zří-
zení drážďanského ve Spolku architektů
a inženýrů v král. Českém počátkem r. 1906
a prodebatováno o něm několik večerů
v odborných komisích i týdenních plenár-
ních schůzích téhož spolku před devíti,
znovu pak před třemi roky a byla radě
městské předložena resoluce a prosba:

1) aby v zájmu města a jeho obyvatel-
stva pro otázku kouře a sazí z topenišť prů-
myslových a v domácnostech organizo-
vala zvláštní dozorčí službu a poradný
sbor,

2) aby na základě dobrozdání a návrhů
této organizace vydala potřebná nařízení a

3) aby za účelem jednotného postupu
v řešení této, obcím pražské, předměst-
ským a vůkolním společné otázky sl. rada

městská ráčila se dorozumět se všemi tě-
mito obcemi.

IV. Konečně obmezení prachu na komu-
nikacích uvnitř i na obvodu města: toto je
v souvislosti jednak s řešením otázky od-
straňování odpadků z města, jednak závisí
na způsobu stavby a udržování povrchu
komunikací ve městě a jeho nejbližším
okolí, a konečně také i na tom, jak přísně
dbáno toho, aby dbáno bylo předpisů o za-
chovávání čistoty atd. 

Patrno, že opět převážná část akce proti
prachu je rázu technického a že je třeba
spíše opatření preventivních ve směru za-
počatém nedávno ve Francii, Anglii i Ně-
mecku a sledovaném i ve Vídni (zejména
působením společností proti prachu
a kouři – Londýn, Hamburk, posléze též
Vídeň).

Pokusil jsem se naznačiti soustavný pře-
hled, který by mohl sloužiti za podklad
k sdělání určitého pracovního programu
na zlepšení čištění a čistoty města a tím
i zlepšení zdravotních poměrů v Praze.
Z přehledu toho vysvítá, jak jsem zpředu
výslovně pravil, že má-li blíže býti přistou-
peno ku řešení úkolů a otázek čištění
města, nelze se bez součinnosti odborných
sil technických obejiti.

Při návrhu tomto podaném technickým
úřednictvem obce pražské zajisté musí ta-
nout na mysli, že žádoucí reforma čištění
města je velmi naléhavá a že spojena bude
s nemalými obtížemi, s novými obětmi fi-
nančními, ano i s četnými překážkami,
které jsou položeny dosavadním dlouhole-
tým systémem v cestu pokroku k lepšímu
a k tomu nabízena je dobrá vůle a součin-
nost techniků ke zdaru obce, kteréž techni-
kové svoje síly duševní i tělesné rádi vě-
nují. �

Abychom si udělali představu o spotřebě paliv a dal-
ších látek znečišťujících ovzduší v Praze na počátku
19. století, „která je sevřena potravní čarou a do níž

náleží Staré město, Nové město, Malá Strana, Hradčany,
Josefov a Král. Vyšehrad“, uveďme několik statistických
čísel, a to podle úředních udání za rok 1901 městské statis-
tické kanceláře pro Prahu, která byla vedena s neobyčejnou
přesností a pečlivostí, jak vyplývá z následujícího. Tehdy
žilo na prostoře 3 957 531.2 metrů čtverečních 170 892 lidí
v 3074 domech, jejichž průměrná výška byla 18,95 metrů
a počet pater činil v průměru 3,24. A taky 2799 tažných zví-
řat. Průměrná spotřeba se tehdy uváděla za den v jednot-
livých měsících. V lednu 1901 tedy činila: 92 m3 dříví, 967
997 kilogramů uhlí a koksu, 3042 kilogramů dřevěného
uhlí, 6747 kilogramů lihu, 443 kilogramů svíček, 2977 kilo-
gramů petroleje a 34 396 m3 plynu. Bez zajímavosti není
to, že v teplých měsících, kdy se topilo méně, spotřeba
koksu a uhlí klesla, nejvíce v květnu na 314 127 kilogramů
za den, naopak v létě vzrostla spotřeba dříví, například
v červenci na 407 m3 za den. Údaje dále obsahují teoretic-
kou spotřebu vzduchu úplně bezvadného v m3 při 0 °C
a množství škodlivin vyprodukovaných lidmi a palivy
a denně v m3, které činily v lednu: lidé 346 395, zvířata
15 976, uhlí s koksem 12 583 961… plyn 347 296… celkem
13 666 608 m3. 

Návrh na zlepšení ekologické situace v Praze přednesl
v roce 1906 ing. Ludvík Čížek, městský stavební rada v Praze,
který rovněž poukázal na platnou legislativu té doby:  Na-

mítne se otázka, zdali za naší doby je možno množství kouře
a sazí ve městě byť ne zcela odstranit, tož přece alespoň
omezit? Můžeme odpovědět kladně. Neboť víme, že kouř
a saze jsou následky nedokonalého spalování paliva a že při
dokonalém spalování je tvoření se kouře a sazí vyloučeno.
Základní podmínky pro dokonalé spalování jsou však
známy, tj. přívod dostatečného množství vzduchu a vnitřní
smíšení jeho s hořlavinou, vysoká teplota v topeništi, dosta-
tečná doba k procesu spalovacímu. Čím dokonaleji se tyto
podmínky splní, tím bezpečněji se lze vyhnout kouři a sazím.
Účelným zařízením topení, způsobem jeho obsluhy a volbou
přiměřeného paliva vyhoví se podmínkám pro omezení
kouře. O tom není pochyb, že moderní technika má pro
každý daný případ prostředky k zamezení obtíží, způsobova-
ných kouřem a sazemi. Ale pak je nutné, aby vůči stávají-
címu zlu prostředků těch se skutečně užilo! Že jich při vydání
stavebního řádu pro Prahu atd. zákonem ze dne 18. května
1886 o prostředcích proti kouři nebylo pochybnosti, o tom
svědčí § 89, kde se praví…Jde-li o komíny již zřízené, které
kouřem svým obtěžují okolí, budiž majitel domu, jehož se
týče, přidržen k tomu, aby odpomohl této vadě jiným osvěd-
čeným prostředkem. A § 91: Silná topení a to zvláště pro
parní kotle, musí být opatřena přístroji kouř účinně stravující
a vůbec buďtež při takovém topení komíny zřízeny tak, aby
sousedstvo kouřem neobtěžovaly. Výšku takových komínů
ustanoví stavební úřad, maje zření k poměrům místním, ko-
míny tyto buďtež vždy zařízeny tak, aby se mohly budoucně
po případě zvýšit alespoň na 30 m. 61
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Ojedinělý firemní projekt s názvem Bre-
akBike odstartoval 14. srpna 2014
v Plzni. Vedení společnosti MBtech

Bohemia předalo zaměstnancům plzeňských
poboček k užívání první čtyři firemní elek-
trické koloběžky. Tímto krokem se firma zařa-
dila k předním evropským korporacím, které
už tyto efektivní a skladné dopravní pro-
středky s úspěchem využívají v rámci vnitro-
podnikové mobility.

„Pilotnímu projektu Break Bike předchá-
zela myšlenka, vyměnit automobil za mo-
derní a především ekologický dopravní pro-
středek, kterým by se zaměstnanci efektivně
dopravili ze vzdáleného pracoviště na oběd,
a zároveň se trochu odreagovali na čerstvém
vzduchu,“ vysvětluje Martin Junek, koordiná-
tor z oddělení Electronics Solutions. Nápad,
pořídit Break Bike, tedy „kolo na pauzu“ ve-
dení nakonec dovedlo k dokonalosti: „Místo
jízdních kol jsme koupili skladné elektro kolo-
běžky. Jsou pohodlné, hodí se pro všechny
věkové kategorie, a v mnoha ohledech jsou
praktičtější než kola. Navíc chceme, aby si za-
městnanci užili i trochu zábavy a posílili tý-
mového ducha,“ uvedl jednatel společnosti
Dr. Wolfram Motz. Podle jeho slov jsou kolo-
běžky ve firemních barvách plně k dispozici
zaměstnancům během polední pauzy, a vy-
užití najdou i na společných akcích a v rámci
teambuildingů. O dalším pokračování a roz-
šiřování pilotního projektu Break Bike roz-
hodne zájem na pracovištích.

Koloběžky jako efektivní a plnohodnotné
dopravní prostředky zažívají v současné době
obrovský boom. Po celém světě se na nich
projíždí přes deset milionů lidí. Tisíci firem-
ních koloběžek disponují velké korporace jako
je Lufthansa, Swissair nebo Švýcarské dráhy,
a stávají se trendem vnitropodnikové do-
pravy i v dalších evropských podnicích.
MBtech Bohemia je v Česku jedním z prvních
zaměstnavatelů, který elektro koloběžky pro
firemní účely zakoupil, ostatní si většinou půj-

čují outdoorové a turistické modely pro zpes -
tření podnikových akcí.

„Vítáme každý nápad, který přispěje ke
spokojenosti na pracovištích,“ říká Dr. Motz.
„Naši zaměstnanci jsou pilířem úspěchu celé
firmy, a proto se jim snažíme vytvářet co nej-
lepší pracovní podmínky.“ MBtech Bohemia
zaměstnává v pobočkách v Praze, Plzni
a v Mladé Boleslavi okolo 400 pracovníků,
kterým poskytuje stabilní zázemí a nadstan-
dardní benefity, k nimž teď patří i využívání fi-
remních koloběžek. Perspektivní firma prá-
vem získala prestižní ocenění Zaměstnavatel
regionu v Plzeňském kraji.

MBtech Bohemia je v České republice
přední společností poskytující enginee-
ringové a konzultační služby se zaměřením
na dopravní průmysl. V pobočkách v Praze,
Plzni a v Mladé Boleslavi zaměstnává okolo
400 odborníků. Od automobilového prů-

myslu přes železniční dopravu až po letectví,
společnosti po celém světě profitují z řešení
nabízených společností MBtech jako člena
skupiny AKKA Technologies.

MBtech Bohemia podporuje zejména auto-
mobilové výrobce a dodavatele, a to od prv-
ních skic přes koncepty, konstrukci, výpočty,
elektriku a elektroniku až po výrobu prototy-
pových dílů a přípravků - bez ohledu na to,
zda jsou požadovány komponenty, systémy,
moduly, nový vývoj, integrace nebo testo-
vání. 

MBtech kombinuje tyto inženýrské kompe-
tence s individuálními konzultačními a kvali-
fikačními službami. Navíc mohou zákazníci
firmy MBtech využívat benefit v podobě přís -
tupu ke znalostem a zdrojům celé skupiny
AKKA, která zaměstnává přibližně 11 000 in-
ženýrů a konzultantů ve více než 20 zemích
světa. �

Firemní koloběžky – světový trend v Česku
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Několik čísel
V ČR zaměstnanci v pracovním prostředí
stráví 41,6 hodin. Je to jedno z nejvyšších
čísel v celé EU. Výzkumy ukazují, že pra-
covníci se cítí lépe, když je na pracovišti
optimální osvětlení, hlučnost, optimální
barevnost, čistota, bezpečí a celkově je
příjemné.

Colliers International Česká republika
zveřejnila výsledky nedávného průzkumu
veřejného mínění na téma pracovní pro-
story. Průzkum byl proveden ve spolu-
práci s Instantresearch.cz, on-line nástro-
jem respektované výzkumné agentury
IPSOS na reprezentativním vzorku 500
zaměstnanců a 100 zaměstnavatelů po
celé České republice:
•  pro přibližně pětinu českých zaměst-

nanců jsou důležité odpočinkové
nebo relaxační prostory a kavárny,
stejně jako sprchy, stojany na kola
nebo přístup k zeleným venkovním
prostorám

•  občanská vybavenost v blízkosti praco-
viště, jako jsou obchody, restaurace,
lékař nebo fitness centrum, jsou klíčové
pro 28,2 % českých zaměstnavatelů.
Dalším důležitějším faktorem pro za-
městnavatele je „možnost zaparkovat
zaměstnanecká/firemní auta v bu-
dově“, a to pro 65,5 procent
Ze studie katedry psychologie Bowling

Green State univerzity vyplynulo, že ne-
adekvátní pracovní podmínky jsou třetím
nejčastějším důvodem nespokojenosti
zaměstnanců, hned za nespokojeností
s platem a komunikací s nadřízenými.

Faragher, Cass a Cooper v roce 2005 za-
nalyzovali 485 studií na téma vztahu psy-
chického a fyzického zdraví k pracovní
spokojenosti. Zjistili, že pracovní spokoje-
nost je významným faktorem ovlivňujícím
zdraví pracovníků. Ze závěrů vyplynulo, že
organizace by se měly zaměřit na rozvoj
stres managementu a redukci podmínek
způsobujících pracovní nespokojenost.

M.C. Ellickson (Determinants of job
satisfaction of municipal government
employees,2002) ve svém výzkumu zjis-
til nejvýznamnější determinanty pra-
covní spokojenosti: vybavení a zdroje,
fyzikální podmínky prostředí, bezpeč-
nost, vzdělávání (tréninky, školení),
náplň práce, klima úseků organizace,
plat, benefity, možnosti povýšení, oce-
nění výkonu a vliv nadřízeného pracov-
níka.

Přední společnost na trhu marketingo-
vých výzkumů TNS AISA zjistila na
vzorku více než pětiset zaměstnanců
z ČR, že každý druhý zaměstnanec je ne-
spokojený a nemotivovaný, což je o tře-
tinu více, než je běžné v Evropě.

Zaměstnanci, kteří jedí nezdravě, mají
o 66 % nižší produktivitu než ti, kteří se
stravují podle principů zdravé výživy.
Vyplývá to ze studie amerických vědců
z Brigham Young University, které se
zúčastnilo 19 803 zaměstnanců. �



V Hradci Králové se během posled-
ních let zvýšil počet CNG motoristů
několikanásobně. Kapacita stávající

CNG stanice proto nestačila a motoristé se
tak mohli setkat s omezeními v rychlosti
plnění a s množstvím natankovaného
plynu. „Protože se snažíme vyhovět poža-
davkům našich zákazníků, rozhodli jsme
se stanici v Hradci posílit a umožnit tak
opět bezproblémové tankování,“ říká Zde-
něk Kaplan, jednatel RWE Energo. „Jako
poděkování našim motoristům za trpěli-
vost s omezeními při čerpání CNG jsme
cenu na stanici snížili na 26,90 Kč za kg,“
dodává Kaplan.

RWE Energo v současné době inten-
zivně pracuje na výstavbě řady dalších ve-
řejných CNG stanic. Jedná se například
o stanice v Plzni, Kosmonosech a Olo-
mouci. Pro další roky je naplánována vý-
stavba dalších nových stanic a posílení stá-
vajících dle přání a potřeb zákazníků.

Výstavba nových stanic ale i posilování
stávajících je vzhledem k nárůstu počtu
CNG vozidel v posledním roce nezbytné.
V současné době u nás jezdí přes 7 500
CNG vozidel a jejich počet se neustále zvy-
šuje. Důvodem je nejen cena klasických ka-
palných pohonných hmot, ale i dostupnost
modelu Škoda Octavia na CNG. Mnoho
firem tak „plynofikuje“ svůj vozový park
a s tím logicky stoupá náročnost na počet
tankovacích míst. 

Do roku 2020 počítá Evropa s náhra-
dou 20 % klasických pohonných hmot al-
ternativními palivy. Z toho polovinu, tedy
10 procent, by měla tvořit doprava na
CNG. Pro Českou republiku to předsta-
vuje potenciál zhruba 300 CNG veřejných
stanic. �

RWE Energo posílila CNG stanici v Hradci Králové

DNY KOGENERACE 2014
14. a 15. října 2014               

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

Aquapalace hotel Prague, Čestlice u Prahy

15výročí

Sdružení pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla

člen COGEN Europe

COGEN Czech

Na letošní konferenci DNY KOGENERACE mj. uslyšíte:

• Jakou roli hraje kogenerace v evropském klimatologickém a energetickém balíčku 2030

• Co bude ovlivňovat rozvoj kogenerace v následujících letech

• Jaký je u nás potenciál pro další rozvoj vysokoúčinné kombinované výroby

• Jak se mění model trhu s elektřinou

• Jak vidí budoucnost elektroenergetiky významní investoři

• Jaké změny a novinky lze očekávat v systému podpor vysokoúčinné kombinované výroby 

• Jaké jsou zkušenosti s provozem kogeneračních jednotek na dřevoplyn a syntézní plyn

• Jaké výhody a problémy přináší využití tepla z bioplynových stanic pro dodávky obyvatelstvu

• Jak funguje zařízení pro akumulaci energie do vodíku  • a další zajímavé prezentace

Celý program 
a přihlášku najdete na
www.cogen.cz 

Nenechte si ujít nejvýznamnější kogenerační akci letošního roku !

� �� �� �� �

Na jakém principu jezdí vozidla 
na zemní plyn?
Plnění vozidel stlačeným zemním plynem
(tlak 20 MPa resp. 200 bar) u CNG plnicích sta-
nic se provádí prostřednictvím plnicího ven-
tilu. Palivovou nádrží CNG je plynová tlaková
nádoba, většinou ocelová, ale stále více se
prosazují i vylehčené nádoby kompozitní.
U moderních osobních automobilů jsou tla-
kové nádoby většinou umístěny mimo zava-
zadlový prostor vozidla (na spodku vozidla),
u autobusů pak zpravidla na střeše (nízkopod-
lažní autobusy). Při jízdě se CNG prostřednic-
tvím vysokotlakého plynového potrubí do-
stává do vysokotlakého regulátoru, kde do-
chází k redukci tlaku plynu na potřebný pro-
vozní tlak. Krokový motorek na základě sig-
nálů z řídící jednotky průběžně upravuje
množství plynu do směšovače v optimálním
režimu výkonu, spotřeby paliva a množství
emisí. Ve směšovači dochází ke smísení pa-
liva - zemního plynu se vzduchem a vytvoření
zápalné plynné směsi. Směšovač má stejnou
funkci jako karburátor či vstřikování při použití
benzínu. Elektronická část plynové zástavby -
řídící jednotka a emulátor (přerušovač vstřiku)
slouží k správnému provozu vozidla na zemní
plyn, přerušuje vstřikování benzínu a řídí dáv-
kování plynu. U přístrojové desky je umístěn
ukazatel množství plynu, u dvoupalivových
vozidel včetně přepínače plyn-benzin.



Opřipravované konferenci Česká
energetika v proměnách času ho-
voříme s Alenou Zoulkovou, ob-

chodní manažerkou projektu.

Co vás motivovalo k pořádání této konfe-
rence?

V letošním roce si připomínáme řadu
výročí, která jsou spojena s energetikou
nebo významným způsobem ovlivnila její
další vývoj. Tím prvním je 95 let přijetí zá-
kona č. 438 Sb. o státní podpoře při zahá-
jení soustavné elektrizace, které se stalo
základním kamenem československé
energetiky a jádrem tvorby územních elek-
trizačních soustav. Byl tím vytvořen i zá-
klad našeho elektroenergetického prů-
myslu. Druhým je 25 let od událostí v lis-
topadu 1989. Ty byly počátkem zásadních
změn v naší společnosti, energetiku nevy-
jímaje. 

Spolehlivá a bezpečná dodávka energie
se dnes bere jako samozřejmost, úsilí
energetiků a pracovníků dalších odvětví,
kteří ji zabezpečují, je v pozadí. Prostě
z energetiky zmizel člověk.

Cílem konference proto je bilancovat
uplynulé období, změny, kterými česká
energetika prošla, současně definovat její
stav a potřeby pro budoucí období v ev-
ropském kontextu a konečně vizi energe-
tiky po roce 2020. A také ukázat, jak odpo-
vědná a náročná je práce energetiků… 

Otázek, jak by měla energetika vypadat
v horizontu do roku 2050, je řada. Které to
jsou podle Vás především?

Ačkoli jsem obchodník, ne odborník na
energetiku, uvědomuji si, že energetika
dnes prochází bouřlivým vývojem, existuje
řada studií a prognóz od prestižních orga-
nizací jako jsou International Energy
Agency, World Energy Council, ale i z dílny
OSN nebo Evropské unie a dalších, jak
bude vypadat v roce 2050. Zajímavé přitom
je, že jejich závěry a stanoviska jsou
mnohdy dosti odlišná. Skutečností je, a to
nikdo nepopírá, že v energetice bude do-
cházet k zásadním změnám. Osobně se do-
mnívám, že mezi otázky, na něž je třeba hle-

dat odpověď, patří optimální energetický
mix, decentralizace výroby, efektivní výroba
i spotřeba, moderní „Smart“ způsoby dis-
tribuce, nové technologie nahrazující tra-
diční řešení, prolínání výroby s výz kumem
a vývojem, ochrana životního prostředí,
efektivní využívání přírodních zdrojů, větší
odpovědnost za vlastní spotřebu, konkuren-
ceschopná cena… A takto bych mohla po-
kračovat. Při výše uvedeném je zásadní
otázkou, co bychom v dané souvislosti měli
udělat v České republice, kam směřovat če-
skou energetiku. Konference by se tak měla
stát určitou platformou, na níž se bude di-
skutovat o budoucnosti české a potažmo
evropské energetiky a současně o potře-
bách energetiky ve vztahu ke státní správě
a samosprávě a naopak.

Pro koho je konference určena?
Počítáme s účastí odborníků z oblasti

energetického hospodářství a zástupců
státní správy a samosprávy. Konference
proběhne v čase, kdy v městech a obcích se
ujmou svých funkcí nově zvolení zastupi-
telé, finální podobu by měla mít i aktuali-
zace Státní energetické koncepce a proto by
měla být skvělou obchodní příležitostí i pro
obchodní sféru k navázání nových kontaktů. 

Celý rozhovor je k dispozici na www
stránkách konference a časopisu CzechIn-
dustry. Možnost registrace na www.konfe-
rence-cepc.cz �

Česká energetika v proměnách času



Plechové výlisky z oceli, nerezu či hli-
níku od společnosti HS Umformtech-
nik, která je partnerem německé

firmy Hubert Schlieckmann GmbH, vyni-
kají prvotřídní kvalitou materiálů i zpraco-
vání. Lisování plechů pro široké využití za-
jišťují kvalifikovaní pracovníci za použití
prověřených technologií a strojů zajišťují-
cích stálou jakost a spolehlivost produktů. 

Plechové výlisky od nás chrání Vaše
bezpečí při jízdě. 

Společnost HS Umformtechnik se za-
bývá výrobou lisovaných plechových výlis -
ků, nacházejících využití v mnoha oblas-
tech, hlavně v automobilovém průmyslu.
Zajistíme lisování plechů ocelových, nere-
zových i hliníkových, a to v prvotřídní kva-
litě materiálů i zpracování. 

Z naší výroby vycházejí precizně zpraco-
vané části karoserií, ocelové plechové díly
sedacích elementů, nosných a výfukových
systémů, olejových van, komponentů pro
okenní systémy a další produkty, u nichž
jsou kladeny vysoké požadavky na bezpeč-
nost, spolehlivost, odolnost a životnost. 

Našimi stálými zákazníky jsou přímí do-
davatelé nejen do automobilového prů-
myslu, mezi kterými najdete mimo jiné re-
nomované značky, jako např. Brose, Dura,

Magna, Benteler, Miele, Grammer, Deutz,
Constellium.

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO
9001:2008, ISO/TS 16949:2009 a EN ISO
14001:2004. 

HS Umformtechnik nabízí víc než jen li-
sování plechů
•  Kromě lisování plechů se zabýváme na-

příklad také odmašťováním kovových
dílů ve speciální mycí lince. 

•  Zajišťujeme povrchové úpravy (pozinko-
vání, práškové lakování, KTL). 

•  Nabízíme také 3D měření na stroji Zeiss
MC850 3D CNC s dotekovou hlavou Re-
nishaw. Samozřejmostí je zpracování
protokolů s možností statistického vy-
hodnocení výsledků. 

•  Spolupracujeme s kovozpracujícími pro-
vozy (výroba nástrojů).

Chcete-li získat více informací o společ-
nosti HS Umformtechnik a nabídce jejích
produktů a služeb, navštivte webové
stránky www.hsumformtechnik.cz. �

Firma HS Umformtechnik s.r.o., 
odborník na lisování, se představuje

Podrobnosti lze nalézt na http://www.pro-energy.cz.
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Tradiční výrobce lyží z Nového Města
na Moravě, společnost Sporten,
představila své modely pro rok 2014

– 2015. Zásadními novinkami, které na trhu
chybí, jsou například dvě řady lyží pro nej-
menší a lovecké lyže nahrazující sněžnice,
lyže a s úpravami i saně. V kategorii sjez-
dových lyží jsou největší proměny v popu-
lární řadě závodních lyží Sporten AHV, kde
se změnily délky, tvrdost a design. Téměř
polovina modelových řad prošla letos zá-
sahy konstruktérů či designérů. Novoměst-
ští opatřeními čelí velké nadvýrobě svě-
tové lyžařské produkce, kterou nejsou ob-
chodníci schopni prodat. Dle údajů vý-
robců poklesla produkce ve světě u sjezdo-
vých lyží během posledních pěti let z 9 mi-
lionů na 3,5 milionu párů. U běžeckých lyží
je to pravděpodobně obdobné, ale přesná
čísla nejsou známa. 

Sporten si nadále drží osmdesátipro-
centní podíl své výroby pro export do ce-
lého světa pod značkami Alpina, Asnes,
Decathlon, Germina, Goodboards, Hart,
Karhu, Madshus, OneWay, Rip´n Wood,
Rossignol, Sport 2000 a mnoho dalších. 

V roce 2013 vyrobili 92 000 párů lyží
a snowboardů při tržbách 154 milionů
korun. V roce 2014 bude nárůst výroby
zhruba o 15 % vyšší.

Významným mezníkem letošního roku je
export lyží pod značkou Sporten do USA
v celé šíři sortimentu.

Firma se pustila do vývoje lyží pro začí-
nající lyžaře. Jejich model Sporten First
step je určen dětem i jejich rodičům. Kon-
strukce lyže s protismykem na skluznici
umožňuje chůzi i do kopečka, a naopak,
protismyk na měkké lyži úspěšně zabra-
ňuje nekontrolovatelnému rozjetí. Testující
rodiče si velmi pochvalovali to, že se jejich
děti na lyžích Sporten First step nebály, ne-
padaly a chodily bez prokluzů – jako doma
v obýváku.

„Lyžařské stopy jsou plné lidí, ale dětí je
tam málo. Proto jsme, i z vlastní zkuše-
nosti, zkonstruovali a vyrobili lyže, které
umožní rodičům být s dětmi na sněhu. Sle-
dovali jsme cíl zpříjemnit dětem zážitek
z prvních klouzavých prkének, nenechat je
moc padat a umožnit jim stoupat do ko-
pečka. Z testů víme, že se nám to po-
vedlo,“ hodnotil novinku pro nejmenší Ján
Hudák, generální ředitel Sporten, a.s. 

Nová řada má i významný sociální pře-
sah. Eliminací neúspěchu a stresu zpří-
jemní společné chvíle a rodinné vztahy.
Novoměstští doufají, že jejich novinka po-
může rodičům odtáhnout děti od elektro-
niky.

Sporten stále hledá cestu k českým zá-
kazníkům, zejména ke sjezdařům. „Jsme
si vědomi až slepého českého obdivu
k tradičním značkám vyhrávajícím svě-
tová klání. Zvláště v naší zemi žije vysoký
počet lidí, kteří si raději koupí lyže takové
značky, než Sporten ve stejné cenové ka-
tegorii. Neví ale, že jsme ty lyže vyrobili
třeba my, a že jsme zásluhou tlaku na
cenu byli nuceni použít levnější vstupní
materiály, než na ty naše. Nejde tady
o cenu, ta může být stejná, ale o užitné
hodnoty takových lyží. Naše ceny jsou
nízké i proto, že prodáváme obchodům
přímo a nepřepočítáváme z euro cen na
euro trzích,“ vysvětlil Ján Hudák motivy
pro český trh. 

Sjezdové lyže Sporten v současnosti tes-
tují takové sportovní osobnosti, jako je
sjezdař Petr Záhrobský, pan trenér Milan
Trnka a špička soutěže Masters, například
Milan Hrstka, Jan Verl či Petr Mudra. Ze
sportovní veřejnosti nikdo nepochybuje
o tom, že tito pánové jezdí na „sporte-
nech“ právě proto, že jim důvěřují a jsou
s nimi spokojeni. 

Běžecký sport má v Novém Městě přiro-
zeně největší tradici. První lyže zde byly vy-

robeny v roce 1896. Dnes se tu ve vývoji
sází na spolupráci se současnými i býva-
lými reprezentanty v běžeckém lyžování,
jako je Petr Kutal, Martin Koukal, Josef Ku-
čera, Jan Baranyk, Jiří Teplý a mnoho dal-
ších. Významné poznatky do konstrukčních
úprav běžek přináší také rakouský tým dál-
kových běžců. 

Významná je také velice úzká spolupráce
při vývoji lyží s finskou firmou Karhu, která
celý svůj závodní program dnes vyrábí ve
Sportenu. 

Sporten, letos poprvé, získal v rámci
hodnocení CZECH TOP 100 ratingové oce-
nění Czech Stability Award a s ním certifi-
kát AAA Excelentní. Zařadil se tak mezi nej-
stabilnější firmy v České republice. Je to
po předchozích letech, kdy získával rating
AA, opětovné potvrzení dobré práce všech
zaměstnanců Sporten. 

Sporten si je vědom své společenské
odpovědnosti. Jeho vysoce nastavená fi-
remní kultura mu přinesla udělení Ceny za
podporu genderové rovnosti.

Jako jediná firma v oboru je schopná,
a nabízí, ekologickou likvidaci svých vý-
robků zdarma, kde získané teplo se využívá
zpět ve výrobě. �
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Čekají výrobce lyží zlé časy?   
Sporten čelí novinkami a vlastním vývojem
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