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Na tyto a další otázky hledali odpo-
věď účastníci prestižní konference
ARVe 2015, která se konala 11.

června ve velkém sále Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR v Praze, Na Františku.
S příspěvky na ní vystoupili:

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu,
hovořil na téma Ambice a vize českého
průmyslu v následujících tematických
okruzích

• výjimečné postavení českého prů-
myslu při tvorbě HDP a přidané hod-
noty 

• Česko není montovnou a takové pří-
padné chápání musí být změněno 

• nové procesy a koncepty rozvoje prů-
myslu stojí na pilířích inovace a vzdě-
lanosti, na zkušenostech a flexibilitě in-
ženýrského umu 

• jakékoliv zaváhání v přizpůsobení se
trendům rozvoje jak v inovacích a jejich
aplikacích, tak v rozšiřování kvality
vzdělanosti se může vymstít

• díky pozici a síle našeho průmyslu je
citlivost na zachycení změn v rozvoji
rozhodující, ale máme na to, abychom
svoji pozici udrželi a rozvíjeli, aby pres -
tiž Česka rostla

Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT,
předseda Výzkumné rady Technologické
agentury ČR, se věnoval výzvám a hroz-
bám Industrie 4.0

Německá vládní iniciativa Industrie 4.0
je motivována technologickým pokrokem,
zejména konvergencí a prorůstání komu-
nikačních, výpočetních a automatizačních
technologií. Pro český průmysl tato inici-
ativa přináší řadu výzev, zejména v oblasti
technologické, organizační i v oblasti lid-
ských zdrojů. Všechny tyto výzvy vyžadují
dlouhodobý koncepční přístup, v opač-
ném případě se mění v hrozby. Proto je
zapotřebí reagovat již dnes, začít se pod-
řizovat koncepcím i standardům Industrie
4.0, jinak ve střednědobém výhledu mů-
žeme ztratit jako subdodavatelé němec-
kého trhu na konkurenceschopnosti. Je
třeba budovat národní centra technolo-
gické podpory zavádění Industrie 4.0,
např. z prostředků OP PIK. Zvláštní pozor-
nost je potřeba věnovat výchově nového
typu inženýrů, kteří budou ovládat inter-
disciplinární myšlení opírající se o teorii
rozsáhlých distribuovaných výrobních
a logistických systémů schopných auto-
nomní činnosti bez centrálního řídícího
elementu.

Jaroslav Doležal, emeritní National Execu-
tive společnosti Honeywell v České repub-

lice, se věnoval skutečnosti, že lidský fak-
tor neztrácí svoji důležitost

Ve světě stále více zahlcovaném a pohl-
covaném informacemi a technologiemi se
na první pohled jaksi vytrácí vliv lidského
činitele a jeho stále zásadní a nezastupi-
telný vliv a význam. Současné výdobytky
vědy a techniky jsou sice úžasná věc, ale
relevantní vize a snaha o jejich implemen-
taci ještě dlouhou dobu budou člověka-
zprostředkovatele a člověka-dohlížitele v té
které fázi nutně vyžadovat. Je také více než
zřejmé, že i jeho role se budou vyvíjet
a dosti odlišovat od dnešních standardů
a pracovních popisů.

Petr Knap, Partner, EY Česká republika se
věnoval českému podnikání ve světle
hlavních světových trendů

Svět je stále více globálně propojený
a řada z určujících trendů je patrná

i v České republice. Mezi jinými jsme
svědky rychle se rozšiřujících technologic-
kých možností ve světě kolem nás i pokra-
čující globalizace této stále více digitalizo-
vané světové ekonomiky. Tyto trendy
dobře sledují a využívají ve svůj prospěch
i úspěšní čeští podnikatelé. To jsme mohli
vypozorovat v průběhu 15 ročníků české
verze soutěže EY Podnikatel roku. Na
vzorku úspěšných účastníků můžeme de-
monstrovat kreativitu a životaschopnost
českého podnikání. Také se můžeme inspi-
rovat schopností těch nejlepších kormidlo-
vat ve vzbouřených vodách evropské či
světové ekonomiky a tak úspěšně posilo-
vat páteř české ekonomiky. �

Další informace včetně prezentací jsou
na http: www.arve2015.jmm.cz

Foto Eduard Metela
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Nové procesy a koncepty rozvoje průmyslu 
stojí na pilířích inovace a vzdělanosti
Jaké jsou ambice a vize českého průmyslu, jakými cestami se bude ubírat, je Průmysl 4.0 jen výzva
nebo také hrozba, co vše sebou přináší reindustrializace, jak dále v technickém vzdělávání,
potřebujeme centra firemního výzkumu, držíme krok s trendy v technických inovacích a jejich aplikaci. 



Když jsme před více než rokem koncipo-
vali a poprvé předávali vyznamenání mi-
nistra průmyslu a obchodu za osobní pří-

nos v oboru a k integraci v rámci Evropy, měli
jsme na mysli především ocenění výjimečných
českých a evropských osobností z oblasti ener-
getiky, průmyslu, komunikací, infrastruktury či
stavebnictví, které svým celoživotním působe-
ním či výjimečným počinem v oblasti odstra-
ňování překážek přispívají k celoevropské inte-
graci. Zatím obdrželo vyznamenání deset osob-
ností s obrovským odborným a mezinárodním
renomé. Jsem nesmírně potěšen, že máme
kolem sebe stále tolik odborníků, skutečných
osobností, které si toto vyznamenání zaslouží,
řekl Jan Mládek v souvislosti s vyhlášením le-
tošní nominace.

„Vysoká odborná i osobní prestiž všech de-
seti dosavadních držitelů Medaile a samo-
zřejmě sedmi nově navržených kandidátů do-
kazují, že náš původní záměr byl správný. Mys-
lím, že navržení kandidáti mohou být vzorem
nejen svou odborností a angažovaností, ale
i svým osobním životem. Jsem rád, že medaile
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, její myšlenkový
záměr a ideje, se setkaly s takovou příznivou
odezvou a že jsou osobnostmi českého prů-
myslu, obchodu, energetiky či stavebnictví vní-
mány tak pozitivně,“ doplnil ministr průmyslu
a obchodu.

Medaile z rukou ministra Mládka převzali:
Eva Jiřičná, Jaroslav Hanák, Vladimír Mařík, Ja-
roslav Doležal, Constantin Kinský, Jaromír Kříž
a Jiří Švéda 

Eva Jiřičná

Světoznámá architektka a designérka Eva Ji-
řičná vystudovala obor architektura na pražské
ČVUT a následně Akademii výtvarných umění
v ateliéru Jaroslava Fragnera. Po studiích v roce
1968 odjela na odbornou stáž do do Anglie, kde
se stala proti své vůli emigrantkou a do Česko-
slovenska přijela až v roce 1990. V Londýně za-
čala působit v ateliéru Louis de Soisson, který
projektoval nový přístav v Brightonu, tam se
naučila pracovat s materiály průmyslového de-
signu. Ve své práci užívá především sklo a ocel.

Proslula zejména svými návrhy interiérů lon-
dýnských a newyorských módních obchodů
a butiků. Dnes má architektonické studio
v Praze (AI Design Praha) i v Londýně (Eva Ji-
ricna Architects). V České republice navrhla na-
příklad Oranžerii Královské zahrady na Praž-
ském hradě, interiéry v Tančícím domě, úpravu
gotického kostela sv. Anny na pražském Starém
Městě a pražské hotely Josef a Maxmilián.
S prací Evy Jiřičné se také můžeme setkat
v jejím rodném Zlíně, kde projektovala mimo
jiné Kongresové a univerzitní centrum. Její
práci je možné vidět i v zahraničí, například pro
Londýn navrhla stanici metra a dva mosty. 

Svou prací Eva Jiřičná výrazně přispěla k ší-
ření proslulosti české architektury a dobrého

jména České republiky nejen v evropském, ale
i celosvětovém měřítku. 
Eva Jiřičná se výrazným způsobem zapsala
mezi světoznámé architekty českého původu.
Stala se uznávanou osobností v oblasti inte-
riérových designů a architektury. V současné
době působí nejen ve svých ateliérech v Lon-
dýně a Praze, ale i celoevropsky, přesto se
podle svých slov však stále cítí být Moravan-
kou a zejména Zlíňankou. Pracovala pro vý-
znamné firmy a instituce z celého světa. Re-
alizace jejích návrhů propojuje použití skla
a ocele, využití těchto materiálů je pro ni cha-
rakteristické. Během své kariéry získala řadu
prestižních ocenění a obdržela četné čestné
doktoráty a profesury na mnoha univerzitách. 

Jaroslav Hanák

Jaroslav Hanák má dopravu v krvi. Otec byl ři-
dičem prostějovského ČSAD a tak se s podni-
kem zaměřeným na osobní a nákladní dopravu
seznamoval už od dětství. A zůstal mu věrný po
celý život. Vystudoval ekonomiku dopravy
a spojů na VŠE v Praze. Po promoci v roce 1977
začal pracovat v už zmíněném prostějovském
podniku. Opustil ho jen na několik málo let,
když v roce 1981 na čas přešel do podnikového
ředitelství s. p. ČSAD Brno.

Počátkem 90. let se do Prostějova vrátil, když
vyhrál výběrové řízení na ředitele v té době už
samostatného prostějovského podniku. Po
jeho transformaci na akciovou společnost FTL
(First Transport Lines) se stal jejím předsedou
představenstva, prezidentem a od roku 1996
i majoritním vlastníkem. 

Od začátku 90. let Jaroslav Hanák rozšiřoval
své osobní profesní aktivity. Od roku 2003 je
prezidentem Svazu dopravy a od roku 2011
prezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Je
místopředsedou Rady hospodářské a sociální
dohody ČR (tripartity) za stranu zaměstnavatelů
a podnikatelů, členem podvýboru pro dopravu
Hospodářského výboru PČR a také poradcem
prezidenta Miloše Zemana pro průmysl a do-
pravu. Kromě toho je viceprezidentem řídící
rady pro osobní autobusovou dopravu Světové
organizace silničních dopravců se sídlem v Že-
nevě a členem dopravního výboru BUSINESS -
EUROPE se sídlem v Bruselu. Jaroslav Hanák
získal řadu českých i mezinárodních podnikatel-
ských ocenění. Jeho profil byl zařazen v publi-
kaci „21 nejvýznamnějších osobností českého
byznysu“.
Kariérní dráha Jaroslava Hanáka je spojená
s dopravou. I přes pracovní vytížení si Jaroslav
Hanák najde čas na rodinu a osobní koníčky,
mezi které patří sport nebo sběratelství. Díky
této obdivuhodné všestrannosti dosáhl vý-
znamných postů a funkcí nejen v oblasti hájení
zájmů zaměstnavatelů v České republice, ale
i v Evropě. Jaroslav Hanák je taktéž držitelem
několika odborných ocenění a je považován za
uznávanou personu ve svém oboru. 

Vladimír Mařík

Vladimír Mařík získal inženýrské vzdělání a další
dva doktoráty na elektrotechnické fakultě ČVUT,
kde působí jako profesor. V roce 1999 založil ka-
tedru kybernetiky, která díky svým výsledkům
na poli umělé inteligence, robotiky a počítačo-
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Bez takových osobností nemůže naše země vzkvétat
Třetí slavnostní předávání „Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za přínos v oboru
a k integraci v rámci Evropy“ se uskutečnilo 11. června v sídle ministerstva průmyslu a obchodu
v Praze.  Ministr Jan Mládek předal resortní vyznamenání ministerstva průmyslu a obchodu v rámci
konference ARVe 2015 sedmi významným osobnostem.

Ministr Mládek s oceněnými medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad...



vého vidění získala titul “EU Center of Excel-
lence” i prestižní ocenění "European IST Prize"
Evropské komise.  Od roku 2013 je ředitelem
nově budovaného Českého institutu informa-
tiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). 

Založil Rockwell Automation Research Cen-
ter Praha a v roce 1992 byl jmenován jeho vý-
konným ředitelem. V roce 1996 byl jedním ze
zakladatelů společnosti  CertiCon, a.s., která je
silně zapojena do transferu technologií z uni-
verzitního prostředí do průmyslu. Pod jeho ve-
dením se společnost stala členem rakouské la-
boratoře Christian Doppler Lab ve Vídni. 

Spoluzaložil a jako předseda správní rady
vede nadaci ČVUT Media Lab, která podporuje
výzkum talentovaných studentů a mladých vý-
zkumníků.

Byl či je řešitelem mnoha rozsáhlých prů-
myslových či EU projektů. Od založení Techno-
logické agentury ČR je předsedou její Vý-
zkumné rady.  
Vladimíra Maříka lze bez uzardění považovat
za ikonu naší kybernetiky. Svým obrovským
záběrem dokázal, že jeho působení má nejen
český, ale i celoevropský rozměr. Byl u založení
mnoha významných vědeckých institucí, které
pod jeho vedením dosahovaly mimořádných
úspěchů. Svým působením připsal k výsled-
kům české vědy na poli umělé inteligence, ro-
botiky a počítačového vidění výrazné úspěchy.
Respektovaný je Vladimír Mařík také proto, že
se nikdy nespokojil jen s holým vědeckým vý-
sledkem, ale vždy si představil a většinou pro-
sadil i jeho aplikaci a zavedení do praxe. V tom
tkví jeho zásadní přínos a výjimečnost.

Jaroslav Doležal

Jaroslav Doležal vystudoval Fakultu elektro-
technickou Českého vysokého učení technic-
kého v Praze v oboru technická kybernetika,
specializace automatizace a řízení. Hodnost
kandidáta technických věd získal v Ústavu te-
orie informace a automatizace Československé
akademie věd. Zde také zastával řadu vědec-
kých a řídících funkcí.

Od roku 1993 pracoval pro pobočku techno-
logické společnosti Honeywell v České repub-
lice a jako její čelný představitel (National Exe-
cutive) působil až do roku 2014. V roce 2005 byl
zvolen členem Inženýrské akademie České re-
publiky. V roce 2006 spoluzakládal nadaci
Media Lab Foundation při ČVUT. Od roku 2006
působí rovněž jako člen Vědecké rady Vyso-
kého učení technického v Brně. V roce 2007 byl
jmenován členem správní rady ČVUT v Praze
a v roce 2010 členem správní rady Masarykovy
univerzity v Brně.

Od roku 2004 působí v Radě vlády pro vý-
zkum, vývoj a inovace. Je členem poradních or-
gánů pro oblast výzkumu a vývoje při minister-
stvu vnitra a ministerstvu obrany a členem
Rady pro energetickou a surovinovou strategii
při ministerstvu průmyslu a obchodu. 
Jaroslav Doležal prošel cestou od základního,
přes aplikovaný a průmyslový výzkum až po
vrcholovou řídící a organizační pozici. Je prů-
kopníkem v budování vývojových center nad-
národních technologických společností
v České republice. Od roku 1993 se podílel na
vzniku a rozvoji českého zastoupení společ-
nosti Honeywell a významně tak přispěl k vy-
tvoření její zdejší globální technologické zá-
kladny. Ve své profesní činnosti usiluje o jed-
noduchost a přímočarost, jeho pracovním hes-

lem je „Dělej jak dělej, ale udělej!“.  Útočí raději
s rozvahou, z druhého sledu, a drží se zásady,
že člověk nemá být příliš pohodlný trvale in-
vestovat sám do sebe. 

Constantin Kinský

Constantin Kinský pochází ze starého šlechtic-
kého rodu. Narodil se a vyrůstal ve Francii,
krátce žil s rodiči i ve Skotsku. Absolvoval eko-
nomiku a právo na Sorboně  a studia na uni-
verzitě Sciences-Po. Vzdělával se rovněž v pro-
gramech Société Française des Analystes Fi-
nanciers . 

Jako investiční bankéř dlouhodobě působil
v bankách Chase Manhattan Bank, Merrill
Lynch a Bank of America.  V době, kdy zahra-
niční banky vstupovaly do zemí střední a vý-
chodní Evropy, se specializoval na poradenství
v oblasti ochrany investic a hospodářské sou-
těže. Po návratu do Čech v roce 1997 pomohl
tehdejší vládě premiéra Miloše Zemana
s úspěšnou restrukturalizací a privatizací České
spořitelny.  Jako regionální manažer pro Čes -
kou republiku a Slovensko v poradenské spo-
lečnosti Roland Berger významně přispěl k in-
tegraci českého bankovnictví do finančního
prostředí Evropské unie. Založil společnost
New Frontier Consultancy, poskytující strate-
gické poradenství pro finanční instituce a kor-
porátní klienty v oblasti slučování a akvizic na
trzích nových členských států EU. 

Nezastupitelná je i jeho role v utváření fran-
couzsko českých vztahů, a to zejména tam, kde
hraje roli osobní kontakt a charisma. Právě hlu-
boké znalosti francouzského průmyslu a ekono-
miky přispěly k jeho jmenování do prestižní
funkce předsedy Francouzsko-české obchodní
komory, v jejímž čele stojí od roku 2010.

V současné době spravuje panství ve Žďáru
nad Sázavou, komplexu zahrnujcí ho lesní hos-
podářství, obnovu, rekonstrukci a správu kul-
turních památek a rozvoj turismu a rybolovu.
Constantin Kinský sehrál významnou roli v ob-
dobí transformace a privatizace české ekono-
miky, zejména v integraci českého bankovnic-
tví do finančního prostředí Evropské unie. Pří-
kladná je péče, se kterou se věnuje vrácenému
rodovému majetku a jeho vztah ke společ-
nosti. U příležitosti 20 let novodobé historie
panství k tomu řekl: „Je naší rodovou tradicí
ctít majetek, který máme v držení a správě.
Vnímáme ho jako věc, kterou národ svěřuje
naší rodině, aby s ním nakládala ne pouze ve
prospěch svůj, ale k prospěchu regionu a ce-
lého národa.“

Jaromír Kříž

Jaromír Kříž vystudoval strojírenství na Vysoké
škole strojní a textilní v Liberci a při zaměstnání
absolvoval dvouleté postgraduální studium na
Vysoké škole ekonomické v Praze. Po roce 1989
se angažoval v „Unii pro navrácení znárodně-
ného majetku“. Restituoval někdejší tkalcovnu
svého dědy v Polici nad Metují a začal podnikat
v kovovýrobě.

V roce 1994 se Jaromíru Křížovi podařilo po-
prvé vzkřísit společnost Merkur. Společnost Kříž
zachránil totiž hned dvakrát. Poprvé, když po
neúspěšné privatizaci skončila firma v konkurzu
a podruhé, když zabránil kapitálovému převzetí
zahraničním konkurentem. Dnes je Jaromír Kříž
majitelem a ředitelem společnosti Merkur Toys,
což je výrobce učebních pomůcek, stavebnic,

hraček a modelů vlaků. Jejich prostřednictvím
usiluje o to, aby si děti znovu oblíbily techniku
a zlepšila se úroveň technického vzdělávání ve
školách. 

V poslední době se firma orientuje na výrobu
školních pomůcek od nejjednodušších modelů
až po programovatelné roboty. Cílem je vytvořit
univerzální sestavu učebních pomůcek, které
by studenty provázely od první třídy až po vy-
sokou školu. Na takových modelech si totiž
mohou žáci například vyzkoušet, jak fungují
bezpečnostní systémy na výrobních linkách
a jak lze pracovat s různými senzory. 
Jaromír Kříž, ten, který zachránil Merkur. Jeho
zásluhou se Merkur rozvinul od nám všem zná-
mých stavebnic a hraček až do úrovně jedineč-
ných didaktických pomůcek, které své uplat-
nění nalézají na všech stupních vzdělávání.
I proto v řadě našich škol se již Merkur stal vy-
hledávanou učební pomůckou a celosvětová
poptávka po oceněném výukovém systému
Merkur Education neustále roste. Jako uži-
tečný se Merkur začíná ukazovat i na poli vý-
zkumu. Jaromír Kříž s nesmírnou vitalitou
a erudicí usiluje o rozvoj českého technického
vzdělávání a udržení jeho konkurenceschop-
nosti v evropském i globálním měřítku. 

Jiří Švéda

Jiří Švéda je díky své invenci a inovativním ře-
šením velkou nadějí českého průmyslu. Tak jed-
noduše lze shrnout jeho profesní životopis. Je
absolventem oboru Inženýrská mechanika
a mechatronika na Fakultě strojní ČVUT, kde
rovněž obhájil disertaci a získal doktorskou hod-
nost. Nyní působí v Ústavu výrobních strojů
a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Má za
sebou řadu úspěchů, mezi něž patří ceny „Ino-
vace roku 2011“ a „Nejlepší spolupráce roku“
za řešení projektu „Mechatronický koncept vo-
dorovných strojů“, a samozřejmě publikace
v impaktovaných časopisech a citace v databázi
Scopus. Má 11 přihlášek patentů a užitných
vzorů a již udělené dva české patenty na velmi
inovativní témata:

•  Výrobní stroje s plovoucím principem pro
více stupňů volnosti + bezsilová vzpěra

•  Optické redundantní měření pro kalibraci
výrobních strojů (tento koncept významně
zpřesňuje měření a kalibraci obráběcích
strojů).

Podílel se na řešení několika evropských pro-
jektů týkajících se návrhu nových strojů se sní-
ženou hmotností a pokročilými způsoby řízení
včetně projektů zabývajících se implementací
nekonvenčních materiálů. V současné době
spolupracuje na řešení technických problémů
s řadou zahraničních partnerů a přispívá tak
k udržení technického náskoku a konkurence-
schopnosti nejen České republiky, ale také EU.
Věda, výzkum a technologický vývoj a inovace
nejsou showbyznysem. Mladé celebrity se ve-
řejně nepředvádějí. Preciznost, inovativní
myšlení, důslednost a také trochu pochybo-
vání o sobě samém nejsou vlastnostmi extro-
vertů. Když zde chcete najít někoho pozoru-
hodného, musíte hledat mezi nenápadnými.
Právě k takovým patří Jiří Švéda. Stojí za ním
respektované výsledky jeho práce, patenty
i podílení se na mezinárodních projektech. Je
dobře a je štěstím, že takoví, jako on, udržují
prestiž našeho vzdělávání, našeho průmyslu
a technologického rozvoje na nejvýše žádané
úrovni. �
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Budou zde v několika následujících le-
tech prováděny výzkumné práce
v oblasti geologie, hydrogeologie,

nebo geotechniky, které pomohou získat
detailní poznatky o využitelnosti hornino-
vého prostředí v hloubkách odpovídajících
očekávaným podmínkám uložení vyhoře-
lého jaderného paliva a vysokoaktivních od-
padů. Výzkumné pracoviště je navrženo tak,
aby co nejlépe simulovalo prostředí budou-
cího HÚ. Projekt byl inspirován výstavbou
podzemních laboratoří v krystalinických
horninách ve švédském Äspö (Anderson,
2007) nebo švýcarském Grimselu (Brad-
bury, 1989). 

Tyto a další informace jsem získal po-
drobnějším studiem www stránek SÚRAO.
Řadu z nich cituji v tomto článku. Upřímně,
byl jsem překvapen kolik studií a dalších
podkladových materiálů bylo zpracováno
v souvislosti s přípravou hlubinného úlo-
žiště.  Nic se neponechává náhodě, vše
musí být ověřeno, vyzkoušeno. Vysoká od-
bornost a profesionalita se v tomto případě

spojují s maximální bezpečností, vždyť se
jedná o projekt v řádu stovek a možná i ti-
síců let. Důvodem, proč jsem chtěl o pří-
pravě hlubinného úložiště vědět co nejvíce,
byla nabídka Správy úložišť radioaktivních
odpadů navštívit výstavbu PVP Bukov. Rád
jsem ji přijal. A profesionální čest v tu chvíli
zavelela „dobře se na ní připrav, získej pře-
dem co nejvíce informací...“ A tak jsem hle-
dal na www stránkách Správy, internetu,
v literatuře. Pro přesnost bych měl uvést, že
výzkumné pracoviště vzniká v oblasti ura-
nového dolu Rožná, jámy Bukov. Mým prů-
vodcem byl jeden z nejpovolanějších, Lukáš
Vodrovic, projektový manažer SÚRAO,
který je za projekt PVP Bukov zodpovědný.

Z historie

Bezprostředně po skončení druhé světové
války se začalo v tehdejším Československu
rozvíjet nové průmyslové odvětví – uranový
průmysl. Vznikla i těžební organizace Čes -
koslovenský uranový průmysl. Zvyšující se

požadavky na těžbu uranové rudy vedly
k vyhledávání dalších ložisek uranu. V roce
1954 byly zahájeny geologicko-průzkumné
práce ve východní části Českomoravské
vrchoviny. O dva roky později bylo obje-
veno ložisko Rožná a v říjnu 1957 bylo za-
hájeno hloubení těžební jámy Rožná 1.
Těžba se postupně rozšiřovala hloubením
dalších jam pro zpřístupnění ložiska a v sou-
časné době je otevřeno 24 pater, prů-
zkumná jáma ještě o dvě patra níže. V roce
1965 vláda rozhodla o vybudování úpravny
na výrobu chemického koncentrátu na Vy-
sočině.

V ložisku Rožná se uranová ruda těží
téměř šest desítek let. Za tu dobu bylo vy-
hloubeno téměř sedm kilometrů těžních
jam, vyraženo přes 500 kilometrů horizon-
tálních důlních chodeb a více než 100 kilo-
metrů vertikálních důlních děl. Vydobyto
bylo přibližně 16 milionů tun uranové rudy. 

„Ložisko Rožná je po Příbrami druhým
největším ložiskem uranu u nás. Vytěženo
už zde bylo téměř dvacet tisíc tun uranu a za

Zdař Bůh Bukove 
aneb Povídání o vzniku podzemního výzkumného pracoviště
Správa úložišť radioaktivních odpadů zahájila v roce 2013 projekt výstavby Podzemního výzkumného
pracoviště Bukov (PVP Bukov). Jeho hlavním cílem je charakterizace horninového masivu
v hloubkách 600 metrů pod povrchem v krystalických horninách (vyvřelých a přeměněných)
geologické jednotky Českého masivu pro potřeby výzkumu umístění hlubinného úložiště
radioaktivních odpadů (HÚ) v České republice. 
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příznivých okolností je zde možné dotěžit
ověřené bilanční zásoby uranu, jejichž těžba
by měla trvat zhruba do poloviny roku 2017,
a část dosud nebilančních zásob, kde je
těžba odhadována do roku 2022," uvedl ge-
nerální ředitel s. p. DIAMO Tomáš Rychtařík
při návštěvě ministra Mládka v Rožné.

Ukládání radioaktivních odpadů

Cesta z Prahy do Dolní Rožínky dává dosta-
tek času k povídání, jak jinak, o hlubinném
úložišti, PVP Bukov, postupu prací atd. Jistě
není ke škodě věci zdůraznit, že za bezpečné
ukládání radioaktivních odpadů ručí stát,
což vyplývá z atomového zákona přijatého
v roce 1997. „SÚRAO v podstatě dbá na do-
držování tohoto zákona, jsme organizační
složka státu, která vykonává funkce souvi-
sející s bezpečným nakládáním se všemi
druhy radioaktivních odpadů a také s výzku-
mem a vývojem v této oblasti. Takže sem
spadá i projekt podzemního výzkumného
pracoviště,“ řekl mi Lukáš Vondrovic.

Správa úložiště v současnosti provozuje
tři úložiště radioaktivních odpadů – Bratrství
u Jáchymova, Richard u Litoměřic a Duko-
vany v areálu EDU. Tyto úložiště jsou ur-
čeny pro nízko až středněaktivní odpady,
pro vysokoaktivní se lokalita teprve hledá.
Hlavním kritériem jejich provozu je bezpeč-
nost. Ukládání nebezpečného materiálu
i samotný provoz úložišť podléhají řadě
přís ných předpisů a limitů. Na jejich do-

držování dohlíží Státní úřad pro jadernou
bezpečnost a Český báňský úřad. A samo-
zřejmě veřejnost, kterou zastupují zástupci
všech tří obcí, kde jsou úložiště, v Radě
SÚRAO. „Nepřetržitě probíhá posuzování
všech tří lokalit z řady hledisek – seizmicity,
geotechnické stability, hydrogeologického
prostředí, probíhá měření koncentrace ra-
donu a tritia v ovzduší, ve vodě i na povrchu
a také měření záření a povrchová aktivita.
Podstatné přitom je, že všechny sledované
položky jsou pod stanovenými limity,“ po-
kračoval. Doplnil bych, že za tyto výsledky
je Česká republika opakovaně považována
za vzor mnoha jiným úložištím a jejich ob-
služných týmů, ať už zavedeným nebo vzni-
kajícím.

Názory na to, zda potřebujeme hlubinné
úložiště, se značně různí. Některé vycházejí
z neznalosti, ze zkreslených nebo vyloženě
nepravdivých informací. Pravda je taková,
že radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné
palivo po jeho prohlášení za opad, by měly
být podle koncepce nakládání s VJP a VAO
v ČR konečným způsobem uloženy v hlu-
binném úložišti. Vyhořelé palivo z jader-
ných elektráren je možné skladovat po de-
sítky let (a také po např. sto letech přeložit
do nových obalových souborů, což by bylo
jednak velice drahé a také neodpovědné
vůči příštím generacím), popřípadě přepra-
covat a znovu použít. Nicméně na konci
všech možných postupů zůstane vysoko-
aktivní odpad, který je nutno izolovat od

okolního prostředí na desítky až stovky
tisíc let. 

Z různých variant izolace vysokoaktivních
odpadů se jeví z bezpečnostního, technic-
kého a ekonomického hlediska jako nej-
vhodnější jejich ukládání do horninových
struktur ve velké hloubce. Toto řešení
umožňuje zachovat celistvost uložených
kontejnerů a zabránit šíření radionuklidů na
velmi dlouhou dobu. Navíc jsou k dispozici
spolehlivé technologie využitelné při skla-
dování radioaktivních materiálů i při vý-
stavbě hlubinného úložiště. V několika ze-
mích se již podařilo najít vhodnou lokalitu,
pro další státy včetně ČR je to úkol na příští
roky až desetiletí. „Základem úspěšné reali-
zace projektu hlubinného úložiště jsou prin-
cipy bezpečnosti, ochrany zdraví i životního
prostředí a partnerské vztahy s dotčenými
obcemi, včetně záruk jejich účasti na rozho-
dování a zajištění celkového přínosu pro je-
jich další rozvoj.“ 

Zde si neodpustím jednu poznámku.
Často je správa úložišť označována, ze-
jména v souvislosti s hlubinným úložištěm,
téměř za „škodnou“. „Co to proboha od
nás chtějí,“ řekla mi hodně podrážděně při
veřejném slyšení starostka obce, která je v
jedné z vytipovaných lokalit. A dodala „Mí
voliči úložiště nechtějí a tak ho nechci ani
já.“ Tuto větu opakovala několikrát. Na mou
námitku, že mít bezpečné a spolehlivé úlo-
žiště je povinností státu a nejde o žádnou
soukromou iniciativu, neodpověděla a jen
mávla rukou.

Máme zájem vést efektivní dialog s ob-
čany a zastupiteli v územích spojených
s naší současnou i budoucí činností. Bez di-
alogu s veřejností, státní správou a obcemi
v místech našeho působení bychom ne-
mohli naplňovat své poslání. Snažíme se
komunikovat s respektem, důvěrou a po-
chopením, usilujeme o nalezené shody
a řešení přijatelných pro všechny zúčast-
něné.

O naší činnosti a cílech vedoucích k bez-
pečnému uložení radioaktivních odpadů
poskytujeme pravidelné informace. Veřej-
nost má právo znát rizika spojená s provo-
zem jaderných zařízení a jejich vlivem na ži-
votní prostředí. Komplexní hodnocení vlivů
jaderného zařízení na životní prostředí
může být základem pro vyváženou a trans-
parentní komunikaci. Citace z materiálu
SÚRAO k hlubinném úložišti.

„Bohužel na naši práci je někdy nahlí-
ženo jako na něco tajného. Ale my se sna-
žíme být otevření a chceme veřejnosti uká-
zat, co v podzemí děláme. To není jen ulo-
žení odpadu v „temných tunelech“. Ukazu-
jeme, jak široký výzkum může být a kolik
snahy musíme vyvinout, abychom navrhli
bezpečný koncept pro ukládání radioaktiv-
ních odpadů,“ řekl mi L. Vondrovic         

Podzemní výzkumné pracoviště

Po odbočení z dálnice ve Velkém Meziříčí mí-
říme k našemu cíli žďárskou krajinou, která
vytváří pestrou mozaiku z polí, lesů, protka-
nou rybníky a vesnicemi. Tak je to až do cíle
naší cesty. Proč právě Bukov, ptám se dále?
„Lokalita byla vybrána v blízkosti jámy
Bukov v katastrálním území obce Bukov. Na-
chází se v jižním křídle uranového ložiska
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Rožná. Podzemní výzkumné pracoviště je si-
tuováno asi tři stovky metrů od těžní jámy
Bukov ve 12. patře, více než pět set metrů
pod zemským povrchem, a to z toho dů-
vodu, že tamní horninové prostředí nabízí
řadu možností pro detailní hydrogeologický,
geologický, geotechnický a geochemický vý-
zkum v oblasti hlubinného ukládání. Neza-
nedbatelná je ale i ekonomická stránka vý-
stavby. Díky využití existující infrastruktury
je výstavba podzemní laboratoře cca 10x
levnější v porovnání s výstavbou nového za-
řízení,“ zní stručná odpověď. 

V lokalitě jsou vyřešeny zásadní střety
zájmů, protože má jasně určeného vlast-
níka, který má povolení pro provádění hor-
nických činností, a pracoviště je budováno
v dobývacím prostoru Rožná. Nachází se
v blízkosti potenciální lokality pro hlubinné
úložiště (lokalita Kraví hora) a dříve zde již
byla provedena řada výzkumných prací
(geologické mapování, povrchová geofy-
zika, hydrogeologický průzkum). Je zde tak
možnost ověřit data získávaná z povrchu
testováním v reálné hloubce úložiště (něko-
lik set metrů pod zemským povrchem).
V neposlední řadě je pro celé důlní dílo dolu
Rožná I, a tím i pro navrhované výzkumné
podzemní pracoviště, stanoveno kontrolo-
vané pásmo pro práci v prostředí s ionizu-
jícím zářením, což umožní provádět pokro-
čilé činnosti jako transportní experimenty,
migrace, sorpce.

To už projíždíme Dolní Rožínkou a míříme
do administrativní budovy v areálu státního
podniku DIAMO sp. oz GEAM. Zde je třeba
vyřídit všechny potřebné dokumenty,
včetně poučení jak se v šachtě chovat
a o bezpečnosti práce, bez toho abychom
nemohli sfárat pod zem. Všude jsme vítáni
pozdravem Zdař Bůh, který opětujeme.
Další naše cesta vede k těžní jámě, přesně
do šatny v jejím sousedství Zkontrolují po-
volení a následuje otázka, jakou mám veli-
kost bot. Po odpovědi dostávám klíčky od
skříňky v šatně. V ní je připraveno oblečení
a také holínky, opasek a přilba. Rychle se
převlékám a přitom po očku pozoruji svého
průvodce, zda to dělám správně. Jedna za-
jímavost. Místo ponožek se používají do bot
„hadry“, což má řadu výhod, jak jsem po-
chopil později. Z šatny jdeme do místnosti,
kde jsme takříkajíc dovybaveni potřebnou
výzbrojí, k níž patří lampa včetně zdroje
elektřiny připevněného k opasku a samozá-
chranný dýchací přístroj. Doprovází nás
slova Zdař Bůh a dobře pořiďte. 

Zbývá nám chvilka času a tak mi naši
hostitelé na místě ukazují a popisují proces
zpracování uranové rudy. Skladuje se hned
v sousedství těžní věže, odkud se odváží na
úpravnu, kde se mele, louží a prochází dal-
šími procesy až do vzniku tzv. žlutého ko-
láče. Ten se na jaderné palivo přepracovává
v zahraničí. 

Další cesta pokračuje opět na čtyřech ko-
lech k několik kilometrům vzdálené jámě
Bukov. Zde si dovolím malé odbočení. Když
pomineme prostory, kde se těží a zpraco-
vává uranová ruda včetně odkaliště o cel-
kové ploše přibližně 100 hektarů (pro dobý-
vání ložiska je v současné době staven do-
bývací prostor o výměře 8,76 kilometrů
čtverečních, chráněné ložiskové území za-
ujímají plochu více cca 11 km2), pak na rázu

zdejší krajiny kromě těžních věží nepoznáte,
že jste v centru těžby uranové rudy na Vy-
sočině.   

Pozitivně se na zdejší krajině projevuje
efekt sanačních opatření, likvidačních a re-
kultivačních prací provedených v rámci
útlumu těžby a odstraňování následků hor-
nické činnosti. Zde je třeba uvést, a vyplývá
to i z řady studií, že populace živočišných
druhů včetně chráněných není těžbou,
úpravou ani sanacemi významně ohrožena.
Probíhá zde intenzivní zemědělská činnost
a krajina se vrací do původní podoby, kte-
rou měla před zahájením těžby.

Z vyhodnocení dosavadních výsledků
pravidelného monitoringu životního pro-
středí bylo navíc prokázáno, že v důsledku
těžby a zpracování uranové rudy v oblasti
Dolní Rožínka nedochází k závažnému zne-
čišťování nebo poškozování životního pro-
středí.  Toho je dosaženo používáním no-
vých moderních technologií těžby a odbor-
nými znalostmi řídících pracovníků. Po-
stupně naopak dochází ke zlepšování stavu
jednotlivých složek životního prostředí. 

Cesta do podzemí

A to už nastupujeme do klece, jak se zde
říká výtahu, loučíme se hornickým pozdra-
vem a spouštíme se do 12 patra pod zem-
ským povrchem. Byl jsem překvapen rych-
lostí, jakou jedeme, za necelé dvě minuty
jsme v hloubce 600 m. Hornickým pozdra-
vem nás vítá skupinka chlapů. Část nás vy-
střídá a míří na povrch, další nás budou do-
provázet rodícím se podzemním pracoviš-
těm. Vyztužená podzemní chodba, která se
po několika metrech rozdvojuje, kolejnice
pro dopravu vytěžené rudy, ale především
vzduch, dobře se zde dýchá, zaujme v prv-
ních okamžicích. Na rozdíl od uhelného
dolu zde není žádný prach, spíše voda, po
naší levé ruce proudí malý potůček. Pod-
zemní vody si razí cestu i sem.

Z geologického hlediska se podzemní vý-
zkumné pracoviště nachází v horninách tzv.
strážeckého moldanubika, jedná se o čás-
tečné tavené nepropustné horniny, migma-
tity. Míra jejich propustnosti, mimo zónu
zvětrávání, závisí hlavně na četnosti a uza-
vření přítomných křehkých struktur. 

Technické řešení celého podzemního pra-
coviště bylo navrženo pro potřeby budou-
cích výzkumných činností. Z výzkumných
činností zde bude probíhat dlouhodobý mo-
nitoring  procesů probíhajících v hloubce
úložiště, budou testovány  modely trans-
portu radionuklidů v puklinovém prostředí
hlubinného úložiště, dále  vliv horninového
prostředí v hloubce úložiště na změny vlast-
ností uvažovaných inženýrských bariér
nebo budou vyvíjeny pokročilé metody
geologického výzkumu a průzkumu. Pod-
zemní dílo se skládá z 300 m dlouhého spo-
jovacího překopu raženého v profilu 9,2 m2

vedeného od jámy B1 raženého klasickou
trhací prací. Vlastní výzkumné pracoviště
bude tvořeno systémem chodeb, rozrážek
a vrtných komor v různých profilech o cel-
kové délce 130 m ražených unikátní meto-
dou hladkého výlomu za účelem minimali-
zace porušení horninového prostředí trha-
cími pracemi.  

Pro celé dílo je převážně navrženo vyztu-
žení svorníkovou výztuží a v místech se zhor-
šenou geologickou situací je projektována
ocelová oblouková TH výztuž. Technologie
odtěžení rozpojené horniny byla navržena
lžícovým nakladačem do vozů JDV 0,65 m3,
dále pak v úrovni 12. patra kolejovou dopra-
vou k jámě B1, nebo jámě R1 a odtud na po-
vrch. Větrání pracoviště je zajištěno separát-
ním kombinovaným větráním pomocí hlav-
ního sacího lutnového tahu.

Přípravné práce byly zahájeny v červnu
roku 2013. Během nich byla obnovena do-
pravní cesta mezi těžní jámou R-7S dolu
Rožná a jámou Bukov. Byla provedena vý-
měna kolejí, pražců, obnova odvodňovací
strouhy a výměna tlakového potrubí vzdu-
chu a rozvodů vody. U jámy Bukov bylo
provedeno přeložení kabelů a potrubí
v místě budoucího křížení s překopem.
Vlastní ražba byla zahájena v polovině mě-
síce září 2013. 

V době mé návštěvy zde pracovaly dvě
vrtné soupravy, probíhala řada měření, na-
příklad množství a chemizmus přítomné
podzemní vody. „V současné době probí-
hají vrtné práce za účelem dověření vhod-
ného horninového prostředí a potvrzení na-
vržené geometrie. V geologickém poznání
není nikdy nic na 100 % jisté, chceme si
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tedy být maximálně jisti ve svých závě-
rech,“ vysvětloval mi L. Vondrovic. Výzkum
a báňské práce na budování laboratoře zde
probíhají současně. „Vše musíme pečlivě
zdokumentovat. Naše poznatky a získané
zkušenosti budou využity při průzkumu bu-
doucí lokality pro hlubinné úložiště. Příroda
nám může připravit nejedno překvapení
a tak musíme být přichystáni na různé vari-
anty,“ doplnil.

SÚRAO chce lidem přiblížit výzkumy
v oblasti nakládání s radioaktivním odpa-

dem. V současnosti mohou zájemci pod po-
kličku projektů nahlédnout ve štole Josef na
Příbramsku. V budoucnu se pro ně otevře
i výzkumné podzemní pracoviště Bukov. 

„Součástí zařízení bude virtuální pro-
hlídka. Zájemcům chceme umožnit sem
sfárat a podívat se. Naším cílem je přiblížit
práci v podzemí, ukázat, že to není žádná
skládka, ale sofistikovaný technologický po-
stup, který bude schopen garantovat bez-
pečnost v řádech sto tisíc let," říká Jiří Slo-
vák, ředitel SÚRAO. 

Uranový důl Rožná je v provozu od roku
1958 a okolní obyvatelé jsou na těžbu ura-
nové rudy zvyklí. Jak ale vnímají výstavbu
výzkumného podzemního pracoviště?
Podle starosty obce Rožná se k tomu tamní
obyvatelé staví spíše pozitivně. Výzkumné
pracoviště může přinést řadu pracovních
míst a snížit nezaměstnanost. Ani proble-
matika ukládání radioaktivního odpadu
v obyvatelích nevzbuzuje přílišné obavy,
o všem jsou informováni. 

Výstavba PVP Bukov je součástí mozaiky
výzkumných aktivit Správy úložišť. Týmy
odborníků z celého světa sdílejí své po-
znatky z výzkumů kolem technických a geo-
logických aspektů hlubinného úložiště.
SÚRAO se účastní řady mezinárodních vý-
zkumů v Česku i v zahraničí. PVP Bukov
rozšíří řady výzkumných projektů o pilotní
charakterizaci hornin in situ.

Ještě v podzemí jsem si strčil do kapsy
kamínek. Po návratu na zem vystřídal
v šatně jednu kapsu za druhou. Říká se
totiž, že když si odněkud přivezete kámen,
tak se do těchto míst znovu vrátíte. Proto
mám doma spoustu kamínků, ale i větších
šutrů, které mi připomínají místa blízká
i vzdálená. 

Věřím, že se do Bukova podívám ještě
jednou. Známé přísloví říká, že je lépe jed-
nou vidět než stokrát slyšet, v tomto pří-
padě bych ještě dodal, a také poznat odpo-
vědnou práci těch, kteří pracují na přípravě
hlubinného úložiště. Takže Zdař Bůh, Bu-
kove. �
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Před patnácti lety jste založil vlastní slé-
várnu přesného lití – ALUCAST, s.r.o. Když
se ohlédnete zpět, nelitujete tohoto
kroku?

Lituji pouze toho, že jsem ten krok ne-
udělal dříve. Co může být krásnějšího pro
člověka, který chce mít osud svůj a svých
nejbližších ve vlastních rukou a chce nejen
rozhodovat, ale je také ochoten nést odpo-
vědnost za svá rozhodnutí. Když se pak
ohlédnete a zjistíte, že dílo se vám daří, to
je pocit, který hřeje a žene vás dále a dále.
Pokud si uvědomím, že pokolení mých ro-
dičů zažilo jen totality – a když si vybavím,
že o všem v době do mých 40 let rozhodo-
val okresní tajemník strany, pak každý
večer děkuji za den, který jsem prožil a pro-
sím, aby se moc do rukou tajemníků již
nikdy nevrátila. Takže lítost u mne nehle-
dejte, pouze radost a nadšení z uplynulých
25 let a hlavně z 15 let práce pro spo -
lečnost ALUCAST.

Kdybyste začínal znovu s nynějšími zkuše-
nostmi, co byste udělal jinak?

Zásadní rozhodnutí bych neměnil, jen
detaily mohly být rychlejší a rozhodnější.
Vždyť práce inženýra-technika není o tom,
že každý den musí udělat geniální rozhod-
nutí, podat patent. Jedná se o každodenní
až mravenčí práci, která jako by neměla ani
smysl, je to mozaika jakoby bezvýznam-
ných kamínků, ze kterých po letech vy-
stoupí krásný obraz, na který mohou být
všichni pyšní. Takže snad jen ta každo-
denní skladba kamínků mohla být rychlejší
a rozhodněji a ten obraz mohl být dnes
ještě krásnější a zářivější.

Řídíte se Baťovým heslem „Vše je možné,
jen musíš chtít a umět“.  Vy jste chtěl
a uměl, můžete nám v této souvislosti při-
blížit vývoj společnosti do nynější po-
doby?

Ano, toto heslo je mně velmi blízké
a dnes ho s pokorou doplňuji: chce to také
kus podnikatelského štěstí a to jsem také
měl. Ihned po založení firmy byla má ori-
entace hlavně na odlitky ze slitin Al a do
sofistikovaných oborů, tzn. letectví. Nyní
po letech musím uznat, že to z mé strany
v té době byla více drzost, než odvaha, ale
za těch 15 let se ukázalo, že to byla cesta
správná a o drzosti se dnes v dané situaci
již mluvit nedá. Firma je v současnosti vy-
bavena nejmodernějším zařízením, máme
výrobní prostory, které odpovídají poža-
davkům 3. tisíciletí, kdo by hledal v naší
firmě špínu, dřinu, nepořádek a černé ře-
meslo, byl by zklamán. ALUCAST dnes
stojí na třech pilířích, ekonomickém, soci-
álním a environmentálním. A proč odlitky
do letectví? Letectví má své nároky a kon-
vence, kde se dává na přední místo kvalita
a bezpečnost před ekonomičností. Letec-
kému zákazníkovi prodáte srovnatelný vý-

robek za vyšší cenu; zákazník je ale mno-
hem náročnější v požadavcích na kvalitu,
dokladování, stabilitu dodávek a celkovou
preciznost.

Co Vy osobně považujete za největší
úspěch své podnikatelské dráhy?

Naše pokolení se ve škole neučilo pod-
nikání. Byli jsme nuceni se tomuto učit za
pochodu, až to přišlo. Naše konkurence –
na západ za Šumavou – má ohromný ná-
skok. Přesto naše výrobky – přesné hliní-
kové odlitky snesou srovnání se špičko-
vými firmami ve světě.

Když se podíváme do historie našeho
slévárenství, Československo vyrábělo nej-
více tun odlitků na hlavu a byl to samo-
zřejmě nesmysl. V celé republice byla
spousta slévárenských kapacit. Jenomže
to byly kapacity na výrobu tun, nikoliv na
produkci kvalitních odlitků. Já osobně po-
važuji za své osobní štěstí a úspěch tu sku-
tečnost, že celý můj profesní život pracuji
v oboru, který jsem vystudoval. Jako slé-
várenský elév – inženýr jsem nastoupil do
letecké firmy, ve které jsem se denně set -
kával s hliníkovými díly a již tenkrát, v 70.
letech byl můj sen tyto díly odlévat. Musel
jsem čekat třicet let, abych mé sny mohl
realizovat a své vize v ALUCASTu naplňo-
vat. Společnost dnes nevyrábí odlitky mě-
řitelné na tuny, ale odlitky přesné, s mini-
málním podílem následných dokončova-
cích operací, odlitky o vysoké přidané hod-
notě, o vysokých mechanických hodno-
tách, odlitky do sofistikovaných oborů a ta-
kové firmy v EU spočítáte na prstech jedné
ruky. To je nejen úspěch, ale také výzva
a šance do budoucna pro celou firmu.
Pokud chcete zachovat profitabilitu společ-

nosti, pak svou firmu musíte řídit tak,
abyste dělal to, co jiné firmy nedělají a být
vždy krok před svou konkurencí. To byla
a je má vize. A na svého šéfa se musí lidé
dívat tak trochu jako na podivína, neboť
pokud šéf – vizionář – nemá vize takové,
kterým se všichni kolem usmívají, pak jsou
to vize malé. Já osobně jsem se řídil
a řídím heslem „Je lepší mířit ke hvězdám
a minout, než do kopky hnoje a trefit!“

Kde všude se můžeme s vašimi výrobky
setkat?

S našimi odlitky je možné se setkat
v mnoha výrobcích. Pokud sedíte u zubaře
v dentálním křesle značky CHIRANA, pak
zcela určitě jsou zde naše odlitky, jsou také
v lehkých letounech, v letadlech AIRBUS
i BOEING, v řadě vojenských vozidel, ve
výrobcích BLACK&DECKER, jsme dodava-
telé řady odlitků pro leteckou divizi PBS
V. Bíteš. Interiéry a sedadla železničních
vagonů jsou vybavovány našimi výrobky.
Zákazníci opouštějí konvenční slévárenské
technologie – lití do písku, do kokil a tyto
mohutné díly, které musíte následně obrá-
bět, nahrazují přesnými odlitky z naší spo-
lečnosti. 

Společnost jako je vaše se neobejde bez
výzkumu a vývoje. Provádíte ho vlastními
silami nebo spolupracujete s dalšími sub-
jekty?

Technologie přesného lití je nekon-
venční technologie a tou se zabývá po-
měrně málo firem. Nelze tedy počítat s tím,
že běžně koupíte zařízení, které k této tech-
nologii potřebujete. Mimo pecí na tavení,
ohřev a tepelné zpracování se v podstatě
jedná o zařízení atypické, které musíte,
když ne zhotovit sami, tak zcela určitě
navrhnout dle vlastních potřeb a nechat si
vyrobit. Samotná technologie je poměrně
náročná a mnohá pracoviště mají své
know-how. My jsme za celou dobu exis-
tence firmy úspěšně vyřešili více než 30 vý-
vojových úkolů, mnohé sami a další ve
spolupráci s vysokými školami, konkrétně
s VUT Brno. V současné době řešíme
v rámci programu Technologické agentury
ČR spolu s VUT Brno a Karlovou Univerzi-
tou Praha vývojový úkol – výzkum pokro-
čilých lehkých slitin pro inženýrské apli-
kace. Jedná se o vývoj odlitků ze slitin Mg
a zvýšení mechanických hodnot u odlitků
ze slitin Al. Já jsem zákazníkům slíbil, že do
10 let po založení společnosti ALUCAST
předvedeme odlitky ze slitin Mg. Samotný
slib jsem dodržel, vzorky odlitků ze slitin
manganu jsme již vyrobili a skutečně do 10
let. Projekt TAČR však řeší to, aby odlitky
ze slitin Mg byly v ALUCASTu vyráběny sé-
riově.

Další vaší výzkumnou aktivitou je zave-
dení moderní, vysoce efektivní a rychlé vý-

Nedostatek pracovních sil v současné době potápí naše
strojírenství a všechny technické obory,
řekl CzechIndustry Ing. Jarmil Cileček, jednatel společnosti ALUCAST 
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roby modelů technologií RAPID PROTO-
TYPING v rámci OPPI. Co vám konkrétně
přináší uplatnění této technologie?

Za posledních 25 let se svět velmi zrych-
lil.  Nedokáži předvídat, jakou rychlostí
bude nutné vyrábět v budoucnu, abychom
udrželi krok a neztratili se v konkurenci. Zá-
kazníci požadují neustále kratší a kratší ter-
míny. Jedná se hlavně o prototypy, se kte-
rými chce zákazník uspět ve výběrových ří-
zeních, o prototypy, u kterých si chce ověřit
novost výrobku a porazit konkurenci. Kla-
sická výroba přesného odlitku je poměrně
náročný proces, pokud je nutné pro nový
odlitek vyrobit novou formu na voskový
model, pak se jedná o postup, který trvá
několik týdnů. To bylo pro zákazníka nepři-
jatelné. V rámci OPPI jsme ve spolupráci
s poradenskou firmou Ing.Luděk Sýkora
/www.dotacnimanager.cz/ řešili projekt
„Zavedení moderní, vysoce efektivní
a rychlé výroby modelů technologií RAPID
PROTOTYPING“.Jedná se o technologii
poměrně známou a v plastikářských obo-
rech velmi používanou. Model např. z ma-
teriálu ABS je vyroben na tiskárně 3D, ne-
potřebujete k tomu formu a je to otázka ně-
kolika hodin. Pokud požadujete tento díl
z plastu, pak tento díl můžete okamžitě po-
užít. Pokud však potřebujete tento díl
z kovu, pak musíte najít slévárnu, která
vám tento díl převede na odlitek z kovu.
Kompletní RAPID PROTOTYPING na trhu
chyběl. Šli jsme do toho. Když jsem na
mých prezentacích říkal zákazníkům, že
Alucast bude mít technologii RP takovou,

že zákazník přinese ráno dokumentaci ve
3D a večer si odnese odlitek, vzbuzovalo to
mírný úsměv, stejně jako řada mých vizí.
Skutečnost ja taková, ža ALUCAST dnes je
schopen dodat zákazníkovi odlitek do 24 –
64 hod. Když dodáte odlitek prototypu
v tomto termínu, pak máte reálnou šanci,
že vám zákazník dá také sériovou výrobu.

V interview, které jsme otiskli v CzechIn-
dustry před rokem, jste hovořil mj. o ob-
rovském přetlaku zakázek, takže vám vý-
razně rostl objem výroby. Jak je tomu
dnes?

Přetlak zakázek neustále trvá. Tuto situ-
aci dokážeme řešit. Rozšířili jsme částečně
výrobní prostory, investovali do výrobního
procesu, provedli částečnou mechanizaci
práce, zavedli štíhlou výrobu na hlavních
pracovištích. Co nám však způsobuje prob-
lémy a sami řešíme obtížně, je nedostatek
pracovních sil. Nejsem kompetentní řešit
situaci, která již několik let trápí Českou re-
publiku, a v současné době si troufám říci,
že potápí naše strojírenství a všechny tech-
nické obory. Proto je nutné, abychom
všichni, kterým chybí schopní pracovníci
ve všech pozicích, řešili důvody, proč se
v celém státě vytrácí strojírenské řemeslo
a schopní pracovníci, kteří jako naši dě-
dové proslavili Československou republiku
strojírenskými výrobky špičkových para-
metrů, které obdivoval celý svět.

Vycházím z vlastních zkušeností, kdy
velmi obtížně dnes pro firmu ALUCAST
sháníme nejen schopné lidi do dělnických

profesí, ale také obsluhu laserové svá-
řečky, obsluhu digitálního rentgenu, ob-
sluhu 3D tiskárny, obsluhu skenovacího za-
řízení pro kontrolu našich odlitků, IT tech-
nology, programátory apod. Společnost
ALUCAST dnes zaměstnává více než 110
zaměstnanců a přesné Al odlitky dodá-
váme do tak sofistikovaných oborů jakými
je letectví – již zmíněné letouny AIRBUS,
BOEING, lékařské a optické přístroje
a další. Na tyto profese my dnes nepotře-
bujeme manažery, právníky, ekonomy,
které chrlí naše školství a kteří často končí
na úřadech práce.

Má vize pro rok 2020 je objem výroby
zdvojnásobit s počtem pracovníků mini-
málně 200. Od státu pomoc neočekávám,
neboť systém změny zavedeného školství
je otázka politická a politik má jedinou
snahu – být zvolen a naše školství potře-
buje zásadní řez a ten by znamenal pro po-
litickou garnituru, která toto provede,
ztrátu voličské základny.

Společnost ALUCAST v květnu navští-
vilo během dvou dnů více než 100 žáků
okolních základních škol. Nebyla to běžná
exkurze. Žáci si mohli osahat práce na jed-
notlivých pracovištích, seznámili se s pro-
fesemi skenování, laserové opravy odlitků,
chemických rozborů, rentgenováním od-
litků atd. Odmítám přihlížet tomu, jak se
z České republiky stává montovna Evropy,
jak vymírají profese nástrojař, zámečník,
jak rodiče chtějí mít ze svých dětí mini-
málně maturanty. Výsledky letošních ma-
turitních zkoušek ukazují, že mnoho dětí



šlo do střední školy s maturitou jen pro
prestiž svých rodičů. A to je špatně.

Pokrok si vyžaduje kvalitní zaměstnance
a moderní zařízení, které se dá koupit.
Problematičtější to je s lidmi, jak vyplývá
z vašich předcházejících slov. Podle jakého
klíče si je vybíráte, dáváte přednost refe-
rencím nebo osobnímu dojmu? V jakých
směrech probíhá jejich další vzdělávání?

Nelze vybudovat ekonomicky silnou
a zdravou firmu bez toho, aby nebyla
dobře vybavena jak po stránce výrobní,
tak, a v letectví hlavně, po stránce kon-
trolní a aby neměla moderní 21. století
odpovídající výrobní prostory. Prostory

můžete vybudovat, koupit, ale lidi musíte
najít, vyselektovat a naučit a pak je udr-
žet. 

Jak jsem se již zmínil, nedostatek tech-
nických profesí na trhu práce nám příliš
nedovoluje vybírat si pracovníky. Dělníka
vychováte pro výrobu odlitků pro letectví
nejdříve za 2 roky. Máme štěstí na tech-
niky. S hrdostí všude uvádím, že v ALU-
CASTu dnes pracuje 6 slévárenských inže-
nýrů – vše z líhně VUT Brno. ALUCAST má
nejvíce slévárenských inženýru na metr
čtverečný ze všech sléváren v ČR. 

Nedávno jsme úspěšně ukončili projekt
EDUCA, díky kterému jsme 2 roky školili
dělnické profese na všech pracovištích.

Díky tomuto projektu se kolektiv stabilizo-
val, vzdělal a na výsledcích firmy je to
vidět. Naše odlitky jsou náročnější, přes-
nější a náš objem výroby se za poslední
2 roky zvedl bezmála dvojnásobek. Odlitky,
na které jsme si netroufali v minulosti,
dnes běžně vyrábíme.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je
však nekončící proces. Jak přicházejí
nové požadavky na odlitky, nové techno-
logie, nová zařízení, tak s tím ruku v ruce
musíte neustále pracovníky vzdělávat
a udržovat je v maximální disciplíně
a kondici, kterou letecké firmy a naše
technologie vyžadují.

Jaké máte plány na nejbližších pět let,
tedy doby, kdy budete slavit dvacáté na-
rozeniny ALUCASTu?

Již jsem to částečně naznačil. Každá
firma, která myslí na budoucnost, se
musí rozvíjet. Predikci minimálně na
dobu pěti let po vás chce každá firma,
která u vás zadává výrobu. Objednávky
na výrobu pro letecký průmysl k nám dá-
vají zákazníci na delší dobu než pět let
a proto musí mít záruku, že za pět let bu-
dete nejen existovat, ale že budete ve
svém vývoji a kvalitě ještě dále než jste
dnes. Jinak je pohlíženo na firmu s tradicí
několika desítek let, jinak na společnost
typu ALUCAST s historií 15 let. O to více
musíme neustále investovat, jednat se
zákazníky, přesvědčovat je o své dyna-
mice a mít zpracované plány rozvoje s vý-
hledem na dobu 5-10 let. Děláme vše pro
to, aby v roce 2020 vyráběla firma pro-
dukci v hodnotě minimálně 9 milionů eur
s počtem pracovníků 180 až 200. V rámci
OPPIK hodláme řešit další významnou
ivestici, která nám umožní dosáhnout na
naše predikce. �
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Pokud se chvíli věnujete článkům
v rubrikách časopisů a novin, tak
zjistíte, že převážná většina textů je

o aplikacích, které mají funkci zprostřed-
kování určité formy prodeje, informace
nebo staví na využívání extra funkciona-
lity za poplatek u služby jinak poskyto-
vané zdarma. Málokdy se dozvíte o apli-
kacích, které rozvíjejí vztah mezi firmou
a koncovým zákazníkem s cílem poskyto-
vat maximální péči svému uživateli.

V určitých oborech platí, že prodej
služby novému zákazníkovi je buď kompli-
kovaný, nebo těžko ilustrovatelný. Toto
má za následek, že prodej služby je
dlouhý, náročný, a tím pádem i velmi ná-
kladný. Pokud se tyto vlastnosti zkombi-
nují s nákladnou péčí o zákazníka, např.
formou call centra poskytujícího služby
nepřetržitě, pak je téměř jisté, že mobilní
aplikace dokáže firmě otevřít cestu ke dra-
matickému snížení nákladů a dlouhodo-
bému udržení zákazníka. Tento druh apli-
kací se obecně nazývá tzv. selfcare apli-
kace, tedy služby, ve kterých zákazník ak-
tivně ovládá a nastavuje čerpané pro-
dukty tak, jak potřebuje a jak je pro něj vý-
hodné.

Je zjevné, že hlavní přínos mobilní ap-
likace spočívá v tom, že zákazník realizuje
mnohé úpravy čerpaných služeb sám za
sebe, a tím se průměrné náklady na péči
o něj redukují o desítky procent. Z historie
lze jmenovat aplikace pro vizualizaci sku-
tečného čerpání mobilních služeb, tedy
volání a poslaných SMS ap. Z jiného
oboru lze poukázat právě na bankovní
služby. Mnoho uživatelů si dnes oblíbilo
aplikace bank, které ukazují přehledy fi-
nančních transakcí, ale i poplatků za ně
a poskytují řadu dalších služeb, dříve re-
alizovaných výhradně fyzickými poboč-
kami nebo telefonním operátorem. Apli-
kace ovšem neznamená, že pokud má kli-
ent na chytrém telefonu instalované mo-
bilní bankovnictví, pak uskutečňuje své
bankovní příkazy výhradně z mobilu.
Mobil je pro mnohé lidi zařízení, které je
příliš malé a neohrabané, aby dokázalo
plnohodnotně nahradit počítač. Je však
dnes již součástí života každého člověka,
takže naopak velmi obratně plní roli pro-
středku osobní kontroly nakládání s fi-
nančními prostředky. Můžeme si tedy na-
příklad ověřit, kdy došly platby na účet,
případně kdy z něj odešly, a získat tak jis-
totu, že banka s námi jedná transpa-
rentně, férově a otevřeně.

Služba otevřeného a transparentního
dialogu mezi společností a klientem je
vždy základem pro dlouhodobý vztah. Ne-
jenže mobilní aplikace plní funkci pozor-

ného informátora o dění na bankovním
účtu, ale přebírá i řadu aktivních služeb
dříve možných pouze v pobočce banky,
tedy např. aktivace nebo blokování karet,
žádosti o úvěr nebo výpisy z účtu.

Poměrně konzervativním oborem, který
prochází dramatickým přerodem, je
i energetika. Příkladem, kde mobilní apli-
kace plní mnoho strategických a do bu-
doucna zcela nepostradatelných úloh ve
vztahu k zákazníkovi, je služba největšího
českého výrobce elektřiny. 

I pocitově konzervativní hráč na poli
služeb dodávky energie se ke konci roku
2014 rozhodl pro realizaci mobilní apli-
kace. Tato mobilní aplikace nejenže zcela
přehledně klientovi přináší aktuální a oče-
kávané fakturace za služby, ale velmi cit-
livě a vstřícně upozorňuje na termíny k za-
placení. Šetří tím nejen prostředky oběma
stranám při hledání zatoulaných a zapo-
menutých plateb, ale vytváří i zcela ko-
rektní očekávání, jaké částky jsou za po-
skytované služby požadovány. V tako-
vémto případě je velmi efektivně minima-
lizován nesoulad mezi očekáváním kli-
enta, kdy jsou upraveny např.  zákonnou
úpravou určité složky ceny za službu a kli-
ent je nemile překvapen výší nových po-
platků bez jemu známé příčiny. Obdobnou
situaci museli řešit v předchozích letech
i mobilní operátoři, když jejich zákazníci
nečekali enormní výši platby za poskyt-
nuté služby, např. při dlouhém volání do
zahraničí, a následně byli šokováni zasla-
nými fakturami. Na příkladech zmíněných
oborů je zjevné, že téměř vždy je možné
pomocí grafů a barevných ikon vizualizo-
vat objem vyčerpaných služeb a s tím
souvisejících poplatků, které budou vyža-
dovány. Vizualizací lze účinně řídit poro-
zumění a předcházet čistě emočně moti-
vovaným rozhodnutím při přechodu záka-
zníka ke konkurenci.

Tatáž mobilní aplikace může být mimo
jiné prostředkem pro nabídku komple-
mentárních služeb a produktů, nástrojem
k vyladění a nastavení existujících služeb
samotným zákazníkem a nakonec velmi
osobní cestou pro ocenění věrnosti zákaz -
níků. Aplikace typu selfcare v mobilu jsou
do budoucna jednou z nosných cest péče
o zákazníky a individuálního dialogu
s nimi, kterým je nutné již dnes přikládat
stejnou důležitost jako péči po telefonu
nebo na kamenných pobočkách. �

Ondřej Švihálek, 
Senior Consultant, Unicorn Systems a.s.

Péče o zákazníky prostřednictvím mobilních aplikací
Televize nebo noviny, tedy tradiční média, která se soustředí na témata běžného dne, se začala cíleně
věnovat službám a novým populárním aplikacím pro mobilní telefony a tablety. Po letech, kdy se
relativně uzavřené komunity vývojářů vzájemně utvrzovaly, že každý rok je právě tím, ve kterém
nastane boom mobilních aplikací, se nyní zdá, že tyto aplikace začíná běžný uživatel mobilního
telefonu používat k realizaci skutečně užitečných záležitostí.



Podnikatelské a veřejné aktivity J. Ha-
náka nezůstaly nepovšimnuty. Stal
se Manažerem odvětví dopravy a lo-

gistiky v roce 2001 a získal i mnoho dal-
ších českých i mezinárodních podnikatel-
ských ocenění. Jeho profil byl zařazen
v publikaci „21 nejvýznamnějších osob-
ností českého byznysu“. Je dlouhodobě
členem dopravního výboru Konfederace
evropského podnikání BUSINESSEUROPE
a vedl již mnoho desítek podnikatelských
misí do zahraničí, kde lobboval za zájmy
českých exportérů.

Za práci v odvětví a mezinárodní aktivity
byl nominován na udělení Medaile Jiřího
z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za pří-
nos v oboru a k integraci v rámci Evropy, kte-
rou mu 11. června předal ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek. I přes svůj doslova
nabitý program si našel čas na povídání
o něm a jeho práci.

Po celý dosavadní život se věnujete do-
pravě. Nakolik Vás ovlivnila rodina v tomto
rozhodnutí?

Můj otec pracoval jako řidič autobusu
v ČSAD Prostějov, takže jsem měl k dopravě
blízko odmala. Prostředí, v němž se pohybo-
val, jsem znal velmi dobře. V životě jsem si
ale všechno musel vybojovat sám. Ma-
minka, nejlepší žena mého života, slušná,
pracovitá, bohužel nemocná odjakživa, ze-
mřela ve 46 letech. Rodina, pokud jde o mou
profesi, mne neovlivňovala. O tom, kterou
školu půjdu studovat, jsem se rozhodoval
sám. Nejprve to byla střední ekonomická
škola v Prostějově a poté Vysoká škola eko-
nomická v Praze, obor ekonomika dopravy
a spojů.

Studium na střední škole, ale hlavně na
vysoké, to byla fantazie. Volnost, sport, dobří
kamarádi, s mnohými jsem v kontaktu do-
dnes, třebaže působí i v zahraničí. Je to nej-
krásnější část života, protože je svým způso-
bem bezstarostná. O to víc, pokud vám jde
studium a zkoušky zvládáte takříkajíc levou
rukou. Každému bych to přál. Kdo nestudo-
val, nepoznal kamarádské vztahy, dostatek
prostoru hlavně pro sport a nechybí ani zá-
bava. 

Po promoci v roce 1977 jste začal pracovat
v ekonomických funkcích v již zmíněném
prostějovském podniku... 

Je tomu tak. Jen jsem se musel po studi-
ích rozhodnout, jestli chci pracovat v prostě-
jovském závodě nebo na podnikovém ředi-
telství v Brně. Byl jsem v tu dobu už ženatý,
proto nakonec zvítězilo rodné město. Nic-

méně o čtyři roky později jsem stejně skončil
na podnikovém ředitelství na přání tehdej-
šího podnikového ředitele, který mne pova-
žoval za ekonomického talenta celé firmy.
V roce 1985 jsem se v Kristových letech stal
ekonomickým náměstkem podniku, který
tehdy zaměstnával 12 tisíc osob. Moc lidí na
tuto pozici v mém věku nedosáhlo. 

Pak přišel rok 1989 a s ním řada změn. 
V roce 1990 jsem byl iniciátorem, který

atomizoval ČSAD Brno. Jednalo se o zrušení
podnikového ředitelství a vytvoření samo-
statných závodů, které byly zařazeny do ku-
ponové privatizace. Podobně se zachovali
kolegové z Ostravska a dalších regionů. Pod-
nikové ředitelství nemělo „štěstí“ na lidi,
v dopravě jich zůstalo jen několik, ostatní
zmizeli bůhvíkde. 

Chtěl bych ještě doplnit, že bylo nesmírně
těžké se dostat do první vlny kuponové pri-
vatizace, protože někteří „privatizátoři“ tvr-
dili, že veřejná doprava nejde privatizovat
a do toho ještě Klausova slova, že trh vyřeší
všechno, což je v dopravě totální nesmysl.
Měl jsem to štěstí, že v čele ministerstva
hospodářství byl ministr Dyba z Prostějova,
kterému jsem si stěžoval, že nás pan Ježek
vyškrtl z prvního kola privatizace. Pan mini-
str nám dal šanci, obhájil to ve vládě a vrátili
nás do hry. Zřejmě to byl největší zlom v pri-
vatizaci veřejné dopravy. A pak už to běželo.

První vlnou jsme prošli velmi dobře, o spo-
lečnost byl enormní zájem, motivoval jsem
zaměstnance, skoro pětašedesát procent

z nich dalo kuponové knížky do naší firmy, což
bylo oceněním mé práce a tahu na branku.
Postupně jsme vykupovali podíly od podílo-
vých fondů a poté od jednotlivých akcionářů. 

V čem je podle Vás specifické podnikání
v dopravě?

Doprava je zvláštní v tom, že na konci ře-
tězce není taková zbytková rentabilita, jako
je tomu v řadě jiných oblastí. Ti nejúspěš-
nější se pohybují mezi jedním až třemi pro-
centy zbytkové rentability. Není to žádný zá-
zrak. Je to dáno tím, že část tvoří služby, na-
příklad veřejná doprava, spedice a další. 

Dochází tím k diverzifikaci rizik jednotli-
vých činností, což dává firmě velkou stabi-
litu. To se projevilo u většiny našich firem
v letech 2009 – 2013, kdy se svět zachvěl
opravdovou krizí. Prokázalo se, že diverzifi-
kace byla moudrým rozhodnutím, takže nás
tolik nezasáhla jako naše kolegy na západě. 

S jakými problémy se v podnikání potýkáte?
Upřímně, žádné velké problémy v podni-

kání nemám. Zaměstnanci jsou bez prob-
lémů, s některými spolupracuji skoro čtyřicet
let. Firma funguje, nepamatuji se, že by-
chom nesplnili jediný závazek z kolektivní
smlouvy. Jediným problémem je nekalá
konkurence, kdy především malé firmy,
které mají několik kamionů nebo autobusů,
zaměstnancům neplatí přesčasy, diety, pod-
vádí s pracovní dobou. Před deseti patnácti
lety jsem na to upozorňoval, občas mne
někdo vyslechl, ale to bylo tak všechno. 

Chceme efektivní fungování státu bez bludiště zákonů
a prostředí přívětivé pro podnikání a zahraniční investory
Být uznávaným odborníkem ve své profesi a současně výborným manažerem se nepoštěstí každému.
Jaroslav Hanák se může pyšnit oběma vlastnostmi. Tvrdí se o něm, že má dopravu v krvi. Otec byl
řidičem prostějovského ČSAD, a tak už jako malý kluk mohl, jak sám říká, kroutit volantem. Dopravě
zůstal věrný po celý život. Dnes je prezidentem a majoritním vlastníkem společnosti FTL - First
Transport Lines, aktivní je v profesních organizacích, od roku 2011 je prezidentem Svazu průmyslu
a dopravy České republiky.
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Mít kvalitní zaměstnance je polovina úspě-
chu. Jakými principy se řídíte v politice za-
městnanosti?  

Vážím si loajality zaměstnanců, s mno-
hými to táhneme spolu po celou dobu. Při-
bližně šedesát až sedmdesát procent z nich
je opravdu loajálních a mají profesní a pro-
fesionální dovednosti, které jsou potřebné
k jejich práci. Šanci prosadit se mají, pro-
fesní a profesionální činnost u našich ze-
jména tarifních pracovníků byla tvrdě cer-
tifikována, podobně jako v zahraničí. Kluci,
kteří pracují ve speciálních servisech pro
automobily zahraničních značek počínaje
Volvem, Ivecem a dalšími, byli certifikováni
v cizině. Váží si toho, že byli „na zkušené
v zahraničí“ a obstáli tam, o čemž svědčí
jejich oprávnění. Jsou to profesionálové ve
svém oboru, a to je strašně důležité. 

Musím přiznat, že jsem zachoval některá
ocenění z minulé doby jako jízdu bez nehod,
kdy zaměstnanci po každých 250 000 kilome-
trech dostávají vysokou finanční odměnu
a organizujeme posezení jubilanta se mnou
a s vedením společnosti. Dvakrát do roka po-
řádáme vyhodnocení naší společné práce,
na které jsou zváni i jejich partnerky nebo
partneři, jezdí u nás i ženy. Odměny se do-
stávají i za pracovní výročí. Když majoritní
vlastník jde, potřese lidem rukou a poděkuje
za jejich dobrou práci, to je podle mého
správný přístup. Důležité také je, že mezi
námi panuje vzájemná úcta. 

Na Západě je takové jednání běžné. Napří-
klad jsem navštívil americkou firmu a viděl
jsem tam jména s hvězdičkami označujícími
nejlepšího pracovníka týdne, měsíce a tak
dále. Byl jsem v USA mnohokrát a všude to
tak bylo a je to tak dodnes. Důležitý je vztah
k lidem, ukázat jim, že jsou dobří, že si jich
firma a její majitelé váží. 

Samozřejmě ti špatní musí odejít. Já
osobně jsem zastánce „žebříčku“. Už za mi-
nulého režimu vedli ekonomický náměstek
a ředitelé hodnocení jednotlivých zaměst-
nanců a podle toho jakého stupně dosáhli,
tak jim byly vypláceny odměny. Tedy žádné
rovnostářství. Dodržuji to dodnes. Ti, kteří
stojí nejvýše, logicky mají přednost napří-
klad při přidělování nových aut, což je cíl kaž-
dého, kdo jezdí kamionem nebo autobusem.
V čase krize, když se snižoval počet zaměst-
nanců, tak odcházeli ti, kteří byli nejníže na
onom pomyslném žebříčku. Hodnotí se
v něm automechanici i pracovníci v admini-
strativě.

Ještě bych doplnil, že je důležité, aby lidé
byli zainteresováni na výsledcích firmy. Ně-
kteří mají malý majetkový podíl, což je pod-
statné z hlediska jejich osobní motivace
a společenského postavení jejich rodiny.
Když je někdo stoprocentní vlastník, mana-
gement nemá takovou motivaci, jako když je
s firmou majetkově provázaný.  

Podnikatelské prostředí u nás je často di-
skutovaným tématem. Co Vám na něm vadí
nejvíce? 

Když jsem v devadesátých letech nastupo-
val do vedení různých podnikatelských
svazů a asociací, tak jsme si mysleli, že řada
věcí půjde kupředu rychle a kvalitně. Nena-
padlo mne tenkrát, že čtvrt století po revo-
luci a dvacet let po vzniku České republiky
tady bude „sportem“ krátit tržby, neplatit so-

ciální a zdravotní pojištění. Projel jsem celý
svět a například v sousedním Německu nebo
USA snad nikoho nenapadne neodevzdat
tržbu nebo krátit daně. Je to trestný čin
a těžký. Takový člověk ztrácí společenské po-
stavení a uznání. U nás se ještě někteří
chlubí tím, jak vyběhli s úředníky nebo oši-
dili stát. To mi vadí. Proto fandím ministrovi
financí v jeho snaze zavést elektronickou evi-
denci tržeb. Pokud budou existovat nějaké
výjimky, tak efekt nebude takový, jaký by měl
být. 

Překvapuje mne také a šokuje, že řada
mladých lidí vystudovala jen díky svým ro-
dičům a papíru a vůbec ne pro svou kariéru,
pro budoucnost a odpovědnost něco vytvo-
řit, někam se zařadit a vyniknout. Podle toho
to vypadá, jak mladá generace přistupuje
k životu a třeba k potřebnému technickému
vzdělání, řemeslu, k práci. Mrzí mne naivní
představy některých rodičů, že nejlepší
bude, když se jejich potomek stane sociolo-
gem nebo bůhvíčím, hlavně aby se moc ne-
nadřel. To nemůže být budoucností této
země nebo Evropy. Zklamáním pro mne je
i skutečnost, že po dvaceti letech nové repu-
bliky u nás máme tak bídné jazykové zna-
losti. Je to pro mne šok. Byl jsem přesvěd-
čen, že generace dnešních mladých lidí bude
perfektně ovládat alespoň jeden, raději dva
světové jazyky. Bohužel, není tomu tak. Část
populace se v zahraničí nedokáže domluvit,
a to je špatné. 

Myslíte si, že obstojí český průmysl v no-
vých výzvách, jako je Průmysl 4.0 nebo glo-
bální soutěž?

Jsem přesvědčen, že ano. Jsme velice fle-
xibilní národ, jsme pružní v průmyslu. Opti-
mista jsem i z toho pohledu, že pokud by-
chom vyhodnotili krizi v nedávných letech,
patříme mezi země, které se s ní nejlépe vy-
rovnaly. Na prvním místě byly Německo, Ra-
kousko, Dánsko a Česká republika. 

Toto je obrovsky silná země s tradicí prů-
myslu. Na mnoha klíčových místech je ještě
„moje“ generace. Odcházíme později do dů-
chodu, takže je šance předat mladým,
pokud budou chtít, naše zkušenosti a po-
znání a nastartovat je tak, aby pokračovali
v tradicích, kterými se můžeme právem pyš-
nit. 

V této souvislosti musím říci, že nesnáším
ty, kteří o nás neustále říkají, že jsme mon-
tovna. Urážejí tím statisíce lidí, kteří v prů-
myslu pracují. Není to tak pravda. Stačí se
podívat na automobilový průmysl, ale
i firmy jako je Linet a mnohé další, kde
každý rok probíhá řada inovací, hledají se
a nalézají nová řešení v duchu soudobých
světových trendů. Proto jsou také úspěšní
na zahraničních trzích a vedou si dobře
v globální konkurenci. Takže bychom se ne-
měli sami ponižovat vyjádřeními, že jsme
pouhou montovnou. To může tvrdit jen člo-
věk, který ve firmách nebyl v posledních le-
tech. Měl jsem a mám možnost řadu z nich
navštívit. Je to obrovská radost. Patrný je
vynikající pokrok ve využití nových techno-
logií a inovací. Hrdý jsem na mnohé firmy
i proto, že zachováváme historii pro budoucí
generace. Příkladem může být kolega Svět-
lík ve Vítkovicích, kde investují do budouc-
nosti, ale nezapomínají na historii. Zastá-
vám zásadu, že země a lidé, kteří nemají his-

torii, nečerpají z ní a nechlubí se jí, jako by
nebyli. 

Na nedávné valné hromadě Svazu průmyslu
jste byl zvolen jeho prezidentem na druhé
funkční období. Co vše se Svazu povedlo ve
vašem prvním funkčním období?

Rád bych uvedl, že si v letošním roce při-
pomínáme čtvrt století znovuzaložení Svazu
průmyslu a dopravy České republiky. Co nás
odlišuje od ostatních je zejména skutečnost,
že jsme svaz odvětvových svazů a asociací
a současně i sdružením významných indivi-
duálních firem. Díky tomu jsme nejvýznam-
nějším zájmovým profesním seskupením
v zemi. Jsme partnerem vrcholných ústav-
ních činitelů, vlády, vedení krajů, odborů,
výz kumných institucí, technických vysokých
škol. Jsme oficiálním připomínkovým mís-
tem pro legislativní úpravy a můžeme půso-
bit na rozhodnutí politiků a nezřídka i mini-
malizovat jejich chybná rozhodnutí. Chceme
efektivní fungování státu bez bludiště zá-
konů a prostředí přívětivé pro podnikání
a zahraniční investory.

K vaší otázce, je potřeba si uvědomit, že
posledních pět let bylo nesmírně složitých
kvůli tomu, že byla krize. A právě Svaz byl ini -
ciátorem řady opatření ve prospěch podni-
katelské sféry, celé české ekonomiky i životní
úrovně občanů, abychom ji překonali. Byl
mimořádně iniciativní v podpoře růstu eko-
nomiky, růstu konkurenceschopnosti. Toto je
jeho hlavní role ve prospěch podnikatelské
obce a především občanů ČR. Umíme to, dě-
láme to dobře, při vší vrozené skromnosti, to
je náš hlavní přínos pro tuto zemi.

Kam by Svaz měl směřovat v následujícím
období v příštích letech?

Nedávná valná hromada byla zlomová
v řadě věcí. Poprvé jsme do představenstva
zvolili ženu, takže v představenstvu budou
spolu s paní generální ředitelkou dokonce
dvě. Dále se mezi viceprezidenty objevily mi-
mořádné osobnosti českého byznysu jako
Zdeněk Frolík nebo Daniel Beneš.

Velkou radost mám z toho, že mezi sedmi
viceprezidenty jsou tři lidé z mladé a per-
spektivní generace – Jan Rafaj, Radek Špicar
a právě Daniel Beneš. Přitom zkušená gene-
race odborníků mezi 50 a 70 lety tam zůstala,
portfolio těchto dvou generací je naprosto
vyrovnané, což je pro budoucnost Svazu
dobrá zpráva i obrovská výzva.

Zpracováváme proto strategii Svazu
v hlavních oblastech, abychom z ní mohli vy-
cházet po příští čtyři roky. Priority jsou při-
tom naprosto jasné – ve vzdělanosti, v ino-
vacích, v infrastruktuře, v energetice, v digi-
tálních věcech, v exportu.

Uvědomme si, že máme mandát na čtyři
roky. V roce 2019 už bude po prvním voleb-
ním období prezidenta republiky, tahle ko-
aliční vláda už nemusí vládnout a řada mých
kolegů už nebude v podnikatelských sva-
zech. Jsme jádro, které by mělo držet překle-
novací dobu v podpoře konkurenceschop-
nosti a růstu a myslím, že na to máme
schopnosti i váhu. �

Celý rozhovor s Jaroslavem Hanákem si
můžete přečíst na: 

www,casopisczechindustry.cz
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Téma letošního ročníku konference
nebylo zvoleno náhodou. „Jakožto
pojišťovnu nás zajímají důvody, proč

firmy selhávají: proč nenastane předpoklá-
daný růst, proč nevyjde plán, do kterého
investují. Nelze to asi exaktně podložit čísly
a je třeba to posuzovat případ od případu,
ale v celkovém pohledu nám vychází, že
problém, který pak nazveme třeba „špatné
investiční rozhodnutí“, bývá způsoben roz-
hodnutím, které padlo, protože člověk
neměl dostatečnou pokoru. Žil v jakési
klamné představě, podlehl své pýše a to
ho přivedlo k rozhodnutí, které by jinak ne-
udělal. Takže my jenom připomínáme to,
že riziko při rozvíjení byznysu existuje a že
je třeba k němu přistupovat s pokorou,“
uvádí Martin Růžička, Country Manager
společnosti Coface Česká republika. 

V první části konference představili Gr-
zegorz Sielewicz, hlavní ekonom Coface
CEE, a Martin Růžička, Country Manager
této společnosti pro Českou republiku, ak-
tuální hodnocení zemí a odvětví z hlediska
jejich rizikovosti. 

Pro rok 2015 je odhadován růst globál-
ního produktu ve výši 3 procent, což je
v porovnání s loňskými 2,8 % nepatrně
více. Zajímavé je, že hlavním přispěvate-
lem k tomuto růstu jsou Spojené státy. Eu-
rozóna je na tom přibližně stejně jako
v loňském roce, ostatní vyspělé ekonomiky
také. Významný faktor ale představuje Čína
– její vliv na globální růst je větší než vliv
Spojených států a Evropy dohromady. 

Coface již tradičně prezentovala svůj
„semafor“, přehledné barevně odlišené
znázornění aktuální rizikovosti zemí a od-
větví. Martin Růžička ve svém vystoupení
rozebíral nejen souvislosti, které z tohoto
grafického vyjádření vyplývají, ale i ty
méně zřejmé. 

Evropa, Asie a Amerika představují rela-
tivně ucelené regiony. V rámci těchto regi-
onů jednotlivá odvětví sdílejí určité spo-
lečné charakteristiky; některá z nich se
však v Evropě, Asii a Americe chovají vý-
razně odlišně. 

Typickým příkladem je chemický prů-
mysl, který se nyní vyvíjí nejlépe v Ame-
rice. „Chemický průmysl je odvětví, které
je energeticky velmi náročné; čím levnější
energie, tím vyšší je konkurenceschopnost
celého odvětví. To je případ právě Severní
Ameriky,“ vysvětlil Martin Růžička. Vzhle-
dem k levnému zdroji plynu a ropy, kterým
jsou břidlice a ropné písky, je Amerika nyní
nejen soběstačná, ale je dokonce v pozici
vývozce těchto komodit. Díky tomu je plyn
pro Ameriku nesrovnatelně levnější než
pro Asii a celé odvětví, které je na těchto
energetických vstupech závislé, získává vý-

hodu oproti světové konkurenci. „Toto je
jeden z faktorů, který není na první pohled
zřejmý. Ukazuje se však, že analytici naší
skupiny a ekonomové, kteří sledují světové
dění, docházejí ke stejným závěrům. Ty po-
tvrzují, že tento faktor je významný a pos -
kytuje Americe konkurenční výhodu zej -
ména v těch odvětvích, která jsou na něj
navázána,“ dodal Růžička.

Evropa, která se soustředí na to, že vy-
rábí ekologickou energii, která je dotovaná
a drahá, to podle něj z hlediska budouc-
nosti lidstva asi dělá správně, v součas-
ném okamžiku ale rozhoduje sobectví a ví-
tězem je Amerika.

Česká ekonomika: 
oživení hlavně díky průmyslu

HDP České republiky zaznamenal v roce
2014 meziroční růst o 2,0 %. V prvním
kvartálu roku 2015 to podle předběžného
odhadu je 3,9 %. Tahounem je zpracovatel-
ský průmysl a spotřeba domácností. Za
celý rok 2015 se očekává růst o 2,8 až 3,0 %,
v roce 2016 o 3,7–4,2 %. 

Průmyslová výroba rostla v roce 2014
o 4,9 %; hlavním faktorem byl zpracovatel-
ský průmysl s růstem o 6,4 %. Automo-
bilky v roce 2014 rostly o 13,0 %. V prvním
kvartálu roku 2015 se odhaduje meziroční
růst o 4,6 %; tento růst by vzhledem k ros-
toucímu počtu zakázek měl v dalších mě-
sících pokračovat. Průmyslu pomůže
i slabá koruna, takže letos čekáme růst
o 4,3–4,7 %.

Stavebnictví v roce 2014 meziročně
rostlo o 4,3 %; v 1Q 2015 je odhadovaný
meziroční růst o 6,9 %. Tahounem je po-
zemní stavitelství (+14,3 % y/y) – vláda
znovu staví a opravuje silnice. Na

rychlé oživení ve stavebnictví to ale ne-
vypadá: pro rok 2015 se počítá s růstem
o 5 %.

Zahraniční obchod v roce 2014 vykázal
rekordní přebytek 154 mld. korun. Vývoz
vzrostl o 13,1 %, dovoz o 11,9 %, a tento
růst pokračuje i v 1Q2015 (vývoz +7,4 %
y/y, dovoz +8,1 % y/y). Obchodu bude dál
pomáhat slabá koruna. Poroste přebytek
bilance zahraničního obchodu se státy EU,
a kvůli ochlazení vztahů na východ se bude
prohlubovat deficit se státy mimo EU. Bi-
lance zahraničního obchodu míří k dalšímu
rekordnímu navýšení přebytku; odhad je
170 mld. korun.

Míra nezaměstnanosti v roce 2014 do-
sáhla v průměru 7,7 %. Trh práce ale nyní
ožívá: v dubnu poklesla míra nezaměstna-
nosti na 6,7 % a počet volných pracovních
míst je nyní nejvyšší od prosince 2008.
Průměrná míra nezaměstnanosti by měla
v letošním roce poklesnout na 6,5 %
a v roce 2016 na 6,4 %.

Inflace v roce 2014 činila v průměru 0,4 %.
V dubnu 2015 se tempo inflace zvedlo na
0,5 %. V roce 2015 čekáme průměrnou mezi-
roční inflaci 0,6 % a v roce 2016 kolem 1,4 %. 

Pohled na dopady růstu v eurozóně na
Českou republiku představil Jan Bureš,
hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny.
Česká republika je na eurozónu úzce navá-
zána, a to především prostřednictvím Ně-
mecka. Bureš zdůraznil, že přechod od
„levné“ ekonomiky k „drahé“ se neobejde
bez inovací. Česká republika je přitom
v tomto směru v celkovém srovnání pod
průměrem EU, zhruba na úrovni Španěl-
ska a Itálie; a k inovačním lídrům, ke kte-
rým patří Finsko, Německo, Dánsko
a Švédsko, má zatím daleko.  �

Recept na úspěch?  S pokorou k riziku!
Pátý ročník Coface Country Risk Conference, tradičního setkání představitelů českého exportu, jehož
organizátorem byla pojišťovací společnost Coface, měl letos jako své ústřední a jednotící téma 
„S pokorou k riziku“. Konference představila prognózy vývoje české ekonomiky a exportu v kontextu
globálního vývoje, přičemž pozornost byla zaměřena zejména na EU a na státy, s nimiž Česká
republika sousedí. 
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Na trhu od roku 1950

Litovelský PAPCEL byl založen v roce 1950, od
roku 1989 funguje jako soukromá česká spo-
lečnost, zaměřující se především na výrobu
a dodávky zařízení pro papírenský průmysl. Vý-
robní program společnosti tvoří především
stroje a zařízení pro papírenský a navazující
průmysl. V roce 2012 společnost PAPCEL od-
koupila technologické „know-how“ španělské
firmy Gorostidi, čímž rozšířila svoje výrobkové
portfolio, a je nyní schopná dodat papírenskou
technologii s šíří sítového stolu až do 7,5 m
a rychlostí papírenské linky do 1200 m/min. Do
skupiny firem, spolupracujících s litovelským
PAPCELem dnes patří také bývalá společnost
IFM Olšany, Erma Elan Engineering, Praha.
Akvizicí se společností IFM Olšany PAPCEL roz-
šířil v roce 2011 svoje výrobkové portfolio
o stanice pro přípravu a dávkování škrobu a ji-
ných pomocných papírenských prostředků.
S pražskou projektovou organizací (Erma Elan)
PAPCEL dnes standardně spolupracuje v rámci
řízení svých investičních projektů. PAPCEL
dnes svoje výrobky exportuje do řady zemí
v Evropě i mimo ni. Více než 90 % produkce je
určeno na export. Mezi hlavní odběratelské
trhy patří Ruská federace, Bělorusko, Turecko
a Egypt. Svoje reference má společnost také
v Latinské Americe a Asii. V roce 2013 společ-
nost PAPCEL založila také novou společnost
v Indii, od čehož si slibuje rozšíření svých aktivit
do oblasti jihovýchodní Asie. V říjnu 2014 se
součástí skupiny firem PAPCEL, Česká repub-
lika stala francouzská společnost ABK Groupe,
Tullins. 

Komplexní výrobní program

PAPCEL svým zákazníkům dodává kompletní
papírenské linky, které jsou určeny pro výrobu
papírů na výrobu obalových materiálů - vlni-
tých lepenek, dále pak linky na výrobu deko-
račních papírů, ceninových papírů, psacích pa-
pírů, tissue (toaletních) papírů, apod. Za po-
slední tři roky dominují ve struktuře zakázkové

náplně firmy investiční akce, kdy zákazníci hle-
dají a poptávají kompletní papírenské linky,
které často staví na zelené louce a hledají in-
vestora nebo dodavatele, který jim bude scho-
pen příslušnou linku nabídnout, instalovat, pří-
padně jim zajistí kompletní výstavbu papíren-
ského závodu. PAPCEL se tak zaměřuje nejen
na dodávky kusových strojů pro linky papíren-
ských strojů nebo přípravny látky, ale přede-
vším na dodávky investičních celků na klíč, kdy
je předmětem dodávky kompletní linka, včetně
dodávky inženýrských služeb, spočívajících
v zajištění montáže, kontroly montáže, uvedení
do provozu a provedení garančních zkoušek. 

Export do mnoha světových zemí

Do roku 1992 PAPCEL své výrobky prodával
téměř výhradně v České a Slovenské repub-
lice. První reference v zahraničí získal až po
roce 1998, kdy byly realizovány první dodávky
do Ruské federace. V té době šlo o malé inves-
tiční akce, ale například v roce 2001 již instalo-
val svoji první kompletní linku na přípravnu
látky. V devadesátých letech byl PAPCEL mezi
zákazníky znám spíše jako dodavatel strojů pro
přípravnu látky. To se však změnilo s nástu-
pem roku 2000. V té době PAPCEL pracoval in-
tenzivně na rozšíření své distribuční sítě. Byla
zahájena spolupráce s řadou obchodních zá-
stupců v Evropě, následně také Latinské Ame-

rice, Africe a Asii. V té době byla také založena
dceřiná pobočka v Sankt Petěrburgu. Od roku
2005 má firma reference také ve Francii, Belgii,
Polsku, Ukrajině, Bělorusku, Pobaltí, Turecku,
Kazachstánu, Uzbekistánu. Po roce 2012 za-
čala exportovat do Egypta, Latinské Ameriky
apod. Firma se snaží svoji činnost více globa-
lizovat. Evropský papírenský průmysl zazna-
menává stále mírný pokles, proto firma vstu-
puje na nové trhy v Asii a Latinské Americe.
V současné době se zaměřuje na zlepšení
a posílení svých obchodních aktivit v Indii a ji-
hovýchodní Asii. Zajímavá je také oblast se-
verní Afriky, Jihoafrická republika a region
Střední Ameriky. 

Potenciál do budoucna

V roce 2015-2018 plánuje skupina PAPCEL po-
kračovat v akvizicích a s ohledem na rostoucí
poptávku zvýšit svoji výrobní kapacitu mini-
málně o 20 %. Prioritou je vstup na nové trhy
v Asii - nové projekty v Indii a Číně. V letošním
roce firma díky akvizicím rozšířila jak výrobkové,
tak tržní portfolio, zákazníkům chce nabídnout
kompletní technologické řešení a nabízet tech-
nologie pro široký sortiment papírů. Zaměří se
na nabídku technologií pro výrobu tissue pa-
pírů, na rozvoj distribuční sítě a výrobu větších
a produktivnějších strojů. �

www.papcel.cz

Litovelský PAPCEL rozšiřuje své aktivity do Asie a Číny

Kontrolní montáž – nátok pro zákazníka z Číny, hydraulický navíječ pro zákazníka z Ruska

Foto z realizace projektu výstavby
nové papírny pro dekorační papír
v Bělorusku – stavba kotelny



Reportáž ARD

Hlavní veřejnoprávní televizní stanice ARD
přinesla reportáž s názvem: „Blahobyt pro
všechny. Co přinesou dohody o volném
obchodě?“: 

Představitelé německého byznysu jsou
již dlouho okouzleni představou transat-
lantického volného obchodu a investic.
Spolu s politiky slibují nová pracovní místa
a více prosperity – tu dokonce vyčíslili část-
kou 500 eur, která má ročně obohatit prů-
měrnou německou domácnost. Předseda
představenstva firmy Daimler Dieter Zets-
che: „Neumíme si vůbec představit, že by
tato jednání mohla ztroskotat – bylo by to
do té míry iracionální a nám samotným by
to způsobilo tak velké škody, že to vlastně
není vůbec představitelné u rozumně uva-
žujících lidí“. 

Zároveň ale roste skepse odpůrců TTIP
– Transatlantického obchodního a investič-
ního partnerství v Německu, kteří se obá-
vají snížení standardů zejména v sociální
a spotřebitelské oblasti. Varují před
masem z klonovaných zvířat, geneticky
modifikovanými plodinami, snížením ná-
roků na kvalitu potravin a na ochranu ži-
votního prostředí v Německu i před upřed-
nostněním zájmů velkého byznysu v ne-
prospěch obyčejných lidí. „Profitovat
budou hlavně velké koncerny v EU
a v USA“ – zní i z druhé strany Atlantiku
z úst Lori Wallachové, ředitelky Global
Trade Watch, Washington - spotřebitelské
organizace, která zkoumá připravované
dohody z hlediska zájmů občanů. Diskuto-
vanou možnost žaloby firem na stát – na-
příklad kvůli ochraně investic – považují
odpůrci za potenciální možnost poškození
principů, na jejichž základě funguje ně-
mecká demokracie i státní suverenita.

Ekonomický expert, profesor Max Otte
z Kolína n. R., není odpůrcem volného ob-
chodu. Deset let pobýval pracovně v USA
a renomé v Německu si získal svou před-
povědí finanční krize. K jednáním o TTIP
poznamenal: „Volný obchod je zajímavá
a dobrá věc. Ale pojem ‚volný obchod‘
skrývá více, než dává najevo. Proto se člo-
věk musí vždycky zeptat: Kdo obchoduje
volně, k užitku koho a dále koho je zapo-
třebí případně také chránit.“ Hospodářská
politika USA má za cíl vytvořit hlavně pri-
fitabilní  podmínky pro podniky, zatímco
EU ještě neztratila ze zřetele také blaho
a ochranu svých občanů.  Jednotlivé státy
EU mají rozdílné zájmy, zatímco USA mají
svůj cíl jasný. Profesor Otte je toho názoru,
že silnější partner – v tomto případě podle
něho USA – bude mít spíše možnost pro-
sadit většinu svých zájmů. Autoři repor-

táže podotýkají, že lobbisté velkých kon-
cernů jsou mnohem početnější a jsou pod-
statně těsnějšími partnery politiků v USA,
než je tomu v EU. Lori Wallachová k tomu
poznamenala: „Naším snem bylo, že tato
smlouva by nám mohla do USA přinést
evropské pracovní právo, standardy život-
ního prostředí, potravin a ochrany soukro-
mých dat. Ale tak to nebude. Podle toho,
co zatím víme, jde ale o to, podpořit ob-
chodování velkých koncernů z USA a EU.“

V reportáži se dále zaměřili na výsledky
severoamerické zóny volného obchodu
NAFTA, která má za sebou více než 20 let
existence, a mohla by se tedy stát vzorem
pro TTIP. V době jejího vzniku v roce 1994
byla největší zónou volného obchodu na
světě a zahrnuje Kanadu, USA a Mexiko.
Stejně jako u TTIP lákali politici veřejnost
na zvýšení blahobytu a vytváření nových
pracovních příležitostí. Při jejím podpisu
sliboval tehdejší prezident USA Bill Clin-
ton 200 tisíc nových pracovních míst
v USA každý rok.  V průmyslové oblasti
Velkých jezer byl ale dopad NAFTA
opačný. Například Detroit přišel o statisíce
pracovních míst, zejména v oboru subdo-
davatelů automobilového průmyslu. Vět-
šina z těchto firem se přestěhovala do
Mexika za nižšími mzdami. Dlohodobá
stagnace mezd zaměstnanců v USA je
dalším důsledkem. Při stoupajících život-
ních nákladech a průběžné inflaci se sni-
žuje jejich reálná životní úroveň. Za 20 let
fungování NAFTA vzrostly příjmy zaměs-
tanců v USA o pouhých 6 %, zatímco pří-
jmy top-managementu vzrostly ve stej-
ném období o 60 %.  Profesor Otte k tomu
poznamenal, že tlak na příjmy zaměst-
nanců a sociální standardy vlivem TTIP se
dá očekávat hlavně v Evropě, protože
USA již tímto procesem v rámci NAFTA
prošly. Zejména na severu Mexika vznikly
stovky průmyslových provozů, které vyrá-
bějí výrobky, většinou pro finální montáž
v USA.  Je zde obrovský rezervoár lev-
ných pracovníků, kteří přicházejí ze zaos-
talého jihu Mexika a ze zemědělství.  Za
nekvalifikovanou dělnickou práci ve vý-
robě se vyplácejí velmi nízké mzdy – v re-
portáži uvedený příklad činil 6 eur za den.
Volný obchod tedy zostřuje konkurenci
také mezi zaměstnanci.

Uvedeny byly i pozitivní příklady men-
ších německých firem, které by odstraně-
ním tarifních a netarifních překážek získaly
lepší přístup na trh v USA. Jde zejména
o zjednodušení certifikace a vzájemné
uznávání technických standardů. Snížením
nákladů na tyto operace by se měla zvýšit
konkurenceschopnost německých výrobků
na americkém trhu.

Pro typické malé zemědělské usedlosti
v Mexiku se ukázala NAFTA jako zcela ne-
výhodná. Jejich produkty byly postupně
z místního trhu vytlačeny levnými země-
dělskými výrobky a potravinami z USA.
Proto tisíce bývalých zemědělců nabízejí
svou pracovní sílu na polích velkých agrár-
ních firem (mezi nimi jsou také velké po-
travinářské koncerny z USA) nebo jako ná-
mezdní dělníci v továrnách. V důsledku to-
hoto vývoje se výrazně zvýšila ilegální mi-
grace z Mexika do USA. 

HDP Mexika se skutečně za posledních
20 let zvýšil, ale ne více než u jiných zemí
Latinské Ameriky – bez NAFTA. Pro mexic-
kou podnikatelskou elitu je NAFTA ne-
sporně výhrou. Mnozí na ní skutečně ne-
obyčejně zbohatli – včetně aktuálně nejbo-
hatšího muže planety Carlose Slima. Pozi-
tivní impulzy pocítily také střední vrstvy
mexické společnosti. Silně se rozvinul me-
xický automobilový průmysl. Zóna vol-
ného obchodu nicméně ještě více rozště-
pila mexickou společnost na bohaté
a chudé. Mexiko má 120 milionů obyvatel.
Méně než tisícina z nich vlastní 43 % bo-
hatství země. Chudoba za posledních dva-
cet let značně vzrostla - více než polovina
obyvatelstva nevlastní prakticky nic, ne-
mají dostatek jídla, jsou bez naděje na
vzdělání. Podobná pokračující polarizace
společnosti proběhla v důsledku NAFTA
ale také v USA.  

V důsledku tzv. ISDS (investor-to state-
dispute-settlement) mohou soukromé
firmy žalovat stát. Když se například me-
xická vláda snažila zavedením zvláštní
daně bránit své producenty cukrové třtiny
před dodávkami cukru z USA, vyrobeného
z kukuřice, žalovaly ji tři velké americké ag-
rární koncerny. Při následné arbitráži usou-
dil rozhodčí soud, že se jedná o porušení
pravidel NAFTA a Mexiko muselo zaplatit
několik set milionů dolarů žalujícím fir-
mám.  Podle Lori Wallachové musely
vlády žalovaných států – se kterými mají
USA obdobné dohody - uhradit americ-
kým koncernům stamilionové částky za
pokusy zavést přísnější pravidla pro
ochranu životního prostředí, vody apod. Ve
Washingtonu běží v současnosti stovky
podobných procesů u rozhodčích soudů.
V souvislosti s TTIP by jejich počet mohl
výrazně vzrůst, pokud budou firmy pova-
žovat za ohrožené své investice a zisky.

U Detroitu vede přes řeku do Kanady je-
diný most široko daleko. Z důvodu jeho
přetíženosti se kanadská vláda rozhodla
postavit nedaleko další most. To se ale
vůbec nehodilo vlastníkovi mostu, americ-
kému milionáři, který má z mýtného tučné
zisky. Proto zažaloval stát Kanadu, jak to

TTIP – Naděje nebo hrozba?
Reportáž německé veřejnoprávní televize ARD, odvysílaná 18. května 2015, zanechala u diváků
vesměs pochmurné představy o připravované obchodní a investiční smlouvě mezi EU a USA. O to více
mne zajímala odborná akce ke stejnému tématu, pořádaná největší německou regionální obchodní
a průmyslovou komorou v Mnichově. Odborníci v tomto případě naopak hýřili bezmezným
optimismem.
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umožňuje NAFTA. Podnikatel žádá po Ka-
nadě náhradu škody ve výši 3,5 miliardy
dolarů. Rozhodnutí zatím nebylo učiněno.
Může trvat léta. Wallachová k tomu pozna-
menala, že by se v tomto případě mohlo
jednat o „jasnou ochranu monopolního
postavení jednoho podnikatele“.  

V Německu je přibližně 5000 milionářů,
jejichž majetek je větší než 50 mil. eur,
v USA je jich více než 65 000.  Profesor Otte
je toho názoru, že majetek se bude pod vli-
vem TTIP ještě více přemisťovat směrem
k nejbohatším milionářům a pozice střed-
ních vrstev se bude dále oslabovat.

Také finanční svět Wall Streetu vzhlíží
k TTIP s velkými nadějemi. Americké fi-
nanční koncerny i velké evropské banky
doufají, že by s pomocí TTIP mohly pad-
nout regulace, které po krizi omezují jejich
obchody.

Pokud se TTIP uskuteční, bude mezi EU
a USA probíhat téměř polovina světového
obchodu. To pocítí samozřejmě i státy,
které nebudou součástí této dohody. Pro-
fesor Otte zdůrazňuje, že TTIP se stane aré-
nou pro střet dvou hospodářských modelů
kapitalismu: tzv. „rýnského kapitalismu“
tedy kapitalismu s prvky sociálního tržního
hospodářství a dravého neoliberálního
„anglosaského kapitalismu“, který je podle
něho podstatně silnější stranou.  Domnívá
se, že je třeba nejdříve vyjednat společnou
pozici všech zemí EU, a teprve poté znovu
přistoupit k jednáním o TTIP u „čistého
stolu“.

Autoři reportáže poznamenali, že Me-
xiko samozřejmě nelze srovnávat s EU, ale
působení určitých mechanismů v rámci
zón volného obchodu je podobné. 

TTIP Roadshow v Mnichově

Akce na IHK Mnichov 20. května 2015,
která se těšila mimořádně vysokému
zájmu, byla prvním dílem tzv. „TTIP-Ro-
adshow“, které bude pokračovat v dalších
dvaceti bavorských městech průběžně až
do konce listopadu tohoto roku. Spolupra-
cují na ni bavorské obchodní a průmyslové
komory spolu s řemeslnickými komorami
a bavorským ministerstvem hospodářství.
Cílem je spolu s místními podniky nahléd-
nout za kulisy jednání o tomto důležitém
obchodně politickém projektu. Organizá-
toři chtějí připravit otevřenou a férovou
dis kuzi o šancích a výzvách, které jsou
s ním spojené. Je možno konstatovat, že
v Mnichově se tento záměr podařil.    

Obchodní a průmyslová komora v sou-
ladu se svým hlavním posláním považuje
TTIP za prostředek k odstraňování obchod-
ních překážek, a proto uzavření smlouvy
s USA plně podporuje.  Může se přitom
opřít o silný mandát - převážně pozitivní
postoj svých členů k připravované
smlouvě. Německo je velmi otevřenou
ekonomikou již nyní a vyváží nejvíce ve své
historii. Podle průzkumu německé střešní
organizace DIHK z října 2014 vnímá připra-
vovanou obchodní dohodu s USA 70 %

členů pozitivně, 27 % neutrálně a jen 3 %
jsou proti ní. Průřez názory německého
hospodářství je to důkladný, protože v Ně-
mecku přetrvává pro firmy povinné člen-
ství v komoře.

Výchozí stav EU – USA

Transatlantický hospodářský prostor je nej-
větším trhem na světě. EU a USA dohro-
mady vytvářejí polovinu výkonu světo-
vého hospodářství, třetinu světového ob-
chodu a zhruba šedesát procent světových
zahraničních investic. Denně dosahuje
obrat v obchodu a službách dvou miliard
eur. Cílem TTIP je tuto obchodní výměnu
ještě dále zjednodušit. 

USA je pro Německo 
druhým nejdůležitějším obchodním
partnerem po Francii
Z hlediska exportu je zájem Německa
o USA enormní. V roce 2013 činila hod-
nota německého vývozu do této země 90
miliard eur, přičemž o polovinu se posta-
raly skoro stejným dílem dvě jižní spol-
kové země Bavorsko a Bádensko-Virtem-
bersko. Hlavními vývozními artikly jsou
vozidla, stroje a chemické výrobky. Dovoz
z USA do Bavorska přitom nedosahuje ani
poloviny objemu bavorského vývozu. Na
obchodní výměně s USA je v Německu
přímo závislých zhruba 600 tisíc pracov-
ních míst.
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USA hlavním cílem 
německých zahraničních investic

Podle údajů Deutsche Bundesbank do-
sáhly německé přímé zahraniční investice
v USA v roce 2012 kumulované výše 266
miliard eur, což odpovídá téměř čtvrtině
všech německých přímých zahraničních in-
vestic. Opačným směrem nejsou přímé za-
hraniční investice zdaleka tak vysoké.

Co očekávají německé společnosti 
od TTIP?
V prvé řadě harmonizaci resp. vzájemné
uznávání norem a certifikací, které pova-
žuje za prioritní 85 procent německých
firem. Prozatím musejí provádět certifikaci
s velkými náklady dvakrát. Rozdílné tech-
nické normy a předpisy nutí mnohdy ně-
mecké výrobce k výrobě stejného pro-
duktu na dvou různých výrobních linkách. 

Na druhém místě je požadavek na zjed-
nodušení celních procedur, který považuje
za hodně důležitý nebo důležitý 83 procent
firem. Situace v odvíjení celních řízení se
totiž ještě zhoršila po zavedení bezpeč-
nostních (protiteroristických) opatření
v USA.

Tři čtvrtiny firem očekávají odbourání
cel, přičemž největší tlak je ze strany ag-
rární a potravinářské branže. Průměrná im-
portní cla pro německé výrobky sice činí
jen 2,8 procenta, ale s ohledem na objem
německého vývozu se jedná ročně o částku
větší než dvě miliardy eur. U některých vý-
robků jsou vybírána vysoká cla. Např. alko-
holické nápoje a tabák (82 procent), mléčné
výrobky (10,9 procenta) a oblečení (10,8
procenta).

Dalšími požadavky jsou: zavedení jed-
notných transatlantických norem resp.
standardů, flexibilnější systém víz, lepší
ochrana investorů a snadnější přístup k za-
kázkám v oboru služeb a k veřejným zakáz-
kám.

Vystoupení 
hospodářských představitelů
Ředitel IHK, Mnichov Peter Driessen zdů-
raznil, že nedojde k žádnému snížení stan-
dardů v EU např. v sociální oblasti nebo
u potravin. Podivil se nad tím, že na veřej-
nosti probíhá značně emotivní diskuze,
a přitom hlavní internetovou stránku EU,
věnovanou TTIP navštěvuje v poslední
době jen asi 20 zájemců denně při více než
pěti stech milionech občanů. Vyzval
k věcné diskuzi a prohlásil, že bavorské
firmy jsou dobře připravené na zvýšenou
konkurenci.

Ředitel Řemeslnické komory Mnichov
Dr. Lothar Semper uvedl, že zejména
menší a řemeslnické firmy trpí nevýho-
dami současného obchodního systému.
Zároveň vyzvedl německý duální systém
odborného vzdělávání a mistrovského
listu, který nesmí být dohodou TTIP jakko-
liv ohrožen. V oblasti vzájemné ochrany in-
vestorů pochválil nedávný návrh spolko-
vého ministra hospodářství Sigmara Ga-
briela - místo obávaných a netransparent-
ních privátních rozhodčích soudů zapojit
obchodní soudní tribunály, které by ne-

omezovaly parlament a vládu při jejich zá-
konodárných činnostech.  

Státní tajemník bavorského ministerstva
hospodářství Dr. Hubert Pschierer vidí
u transatlantických jednání jednoznačnou
převahu šancí nad riziky. Nejde o to, jít
proti sobě, ale spolu. Společně řešit výzvy
dnešní doby jakou je například elektromo-
bilita. Partnerství USA-EU má potenciál
ovlivnit svět v řadě prospěšných oblastí.
Odmítl myšlenku, že jednání probíhají
v zájmu velkých koncernů, TTIP je tématem
především pro střední firmy. Vyzvedl při-
tom, že v Německu je ze všech průmyslo-
vých zemí nejvíce tzv. „skrytých šampionů“
– tedy menších a středních firem, které
patří ke světové špičce ve svém oboru. 

V následné diskuzi prohlásil generální
konzul USA v Mnichově Bill Moeller, že bez
Německa nelze jednání o TTIP zdárně uza-
vřít. Je totiž spolu s Rakouskem a Lucem-
burskem jednou ze tří zemí EU, ve které je
zatím více odpůrců než příznivců TTIP.

Diskuze se zúčastnil také zástupce
středně velké firmy Mikrogen GmbH, která
do USA vyváží diagnostické jednotky pro
diagnostiku některých nemocí z krve paci-
entů. Potvrdil, že odstranění zvláště neta-
rifních překážek v obchodě, by Mikrogenu
přineslo výrazný prospěch.

Zástupce Evropské komise Lutz Güllner
z Bruselu zmínil tezi o pozitivním vlivu vol-
ného obchodu na vznik pracovních příleži-
tostí a zvýšení blahobytu. Striktně odmítl
myšlenku, že by EU při jednáních o TTIP
byla v roli „junior partnera“ USA – už jen
z toho důvodu, že trh EU je větší. Vyzval
k nahlédnutí do vlastního mandátu vyjed-
navačů na straně EU, který je k dispozici na

internetových stránkách EK. Ideální by
bylo odstranit obchodní překážky v celo-
světovém měřítku. To ale zatím kvůli roz-
dílným zájmům 161 členských zemí Svě-
tové obchodní organizace WTO není re-
álné. Již dříve se nicméně ukázalo, že
smlouvy typu TTIP se staly impulsem pro
sblížení postojů a pozitivní vývoj i ve WTO.
Dvojitá certifikace v EU a USA přináší ně-
meckým vývozcům zvýšené náklady, které
zdražují jejich výrobky i o 20 %, což vý-
razně snižuje jejich konkurenceschopnost.
Pokud nedojde k podpisu TTIP, budou se
USA rozhlížet po jiných partnerech – trans-
pacifická jednání již koneckonců probíhají.
Letošní podzim bude zřejmě pro jednání
o TTIP klíčový, prezident Obama se netají
tím, že by smlouvy velmi rád podepsal
ještě ve svém volebním období. 

Je tedy zřejmé, že zatímco německé
hospodářské kruhy jsou výraznými pří-
znivci připravované transatlantické zóny
volného obchodu, mezi běžnými občany
existuje ještě hodně obav, ale i mýtů. Ty
vznikly mimo jiné proto, že nutná transpa-
rentnost jednání probíhá teprve v poslední
době, a přitom první kolo jednání „za za-
vřenými dveřmi“ se konalo již v červenci
2013. Němečtí politici a hospodářští před-
stavitelé budou muset věnovat ještě
hodně energie k rozptýlení skepse obyva-
tel v zájmu záchrany prestižního projektu
už i z toho důvodu, že TTIP se možná bude
dodatečně ratifikovat v parlamentech jed-
notlivých členských zemí EU. �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus
VTUD e.V., Mnichov
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Pracovní program Atomexpa tvořily
plenární zasedání a debaty u kula-
tých stolů o aktuálních otázkách ja-

derné energetiky. Přítomní diskutovali
o roli jádra v rozvoji národních ekonomik,
rozvoji jaderné energetiky v zemích BRICS,
o bezpečnosti provozu jaderných elektrá-
ren, výchově nových oborníků, financo-
vání výstavby jaderných elektráren, ekolo-
gické bezpečnosti, mezinárodní spolu-
práci. Součástí třídenního programu byla
i mezinárodní specializovaná výstava,
které se účastnilo více než 100 společností,
včetně 30 zahraničních.

Šéf státní korporace pro jadernou ener-
gii Rosatom Sergej Kirijenko informoval
přítomné o nových trendech v jaderné
energetice. Prioritou je podle jeho slov za-
jištění vysoké úrovně bezpečnosti nových
objektů, které jsou ve výstavbě, stejně jako
v prodloužení doby jejich provozu. Uvedl,
že životnost jaderných reaktorů se v sou-
časné době výrazně prodlužuje díky
novým materiálům a technologiím. Příkla-
dem takových inovací, které dokáží pro-
dloužit provoz jaderných elektráren až na
100 let, je vývoj a aplikace nového krytu
reak torů, který byl vyzkoušen v Rusku. Dal-
ším vektorem rozvoje jaderné energetiky
je zkrácení prodlev při výrobě energie,
včetně doby výstavby nových bloků.

V rámci prezentace inovací v jaderném
průmyslu představila státní korporace Rosa -
tom svůj projekt výstavby největšího více-
účelového výzkumného jaderného reak-
toru na bázi rychlých neutronů MBIR. Ja-
derný projekt „Průlom“ pro zpracování ja-
derného paliva a uzavření jaderného cyklu
dává nahlédnout do střednědobých per-
spektiv energetiky budoucnosti.

Ekologická bezpečnost ve všech etapách
výroby, od těžby surovin až po rekultivaci
znečištěných území byla předmětem debat
expertů z vědeckých ústavů, státních
úřadů i občanských sdružení z Ruska a dal-
ších zemí.

Daniel Poneman, bývalý náměstek mi-
nistra energetiky USA a nyní prezident
a generální ředitel společnosti Centrus
uvedl, že není lepší příklad spolupráce
mezi Ruskem a USA, než je program me-
gatuny za megawatty, který probíhal v le-
tech 1993-2013. V jeho rámci byly jaderné
zbraně sovětské éry přepracovány na pa-
livo pro americké jaderné elektrárny. Dále
vyzdvihl jako jednu z výhod jaderné ener-
gie její spolehlivost na příkladu tuhé zimy
z přelomu let 2013 a 2014 v USA, kdy za sil-
ných mrazů energie z jádra sloužila lidem,
její dostupnost byla 95%, zatímco uhlí
zmrzlo a diesel ztuhl. „Je třeba tuto skuteč-
nost vyzdvihnout při srovnání se všemi
ostatními zdroji výroby elektřiny,“ řekl.

V rámci kulatých stolů dále zaznělo, že ja-
derná energie hraje významnou roli při so-
ciálním a ekonomickém rozvoji zemí, které
se rozhodly pro její využití.  Henri Proglio,
bývalý šéf EDF, a Philippe Knoche, gene-
rální ředitel společnosti Areva, dokumento-
vali úlohu, jakou jaderná energie hraje
v ekonomickém rozvoji Francie. Zhruba 250
000 pracovních míst v zemi je přímo spo-
jeno s jaderným průmyslem a dalších 400
000 v jiných odvětvích. Projekt EDF a Arevy
postavit v Británii jadernou elektrárnu Hin-
kley Point C v Somersetu nevytvoří pouze
900 pracovních míst na 60 let trvání pro-
jektu, ale bude vyžadovat 25 000 pracovníků
v rámci dodavatelského řetězce během vý-
stavby a další v následných letech. 

Attila Aszodi, zmocněnec maďarské
vlády pro dostavbu jaderné elektrárny
Paks uvedl, že třetina elektrické energie
v zemi by měla být v budoucnu vyráběna
z jádra. „Výstavba a provoz jaderné ele ktrár -
ny je důležitá nejen pro společnost, nebo
město, ale pro rozvoj celého regionu," řekl
a dodal, že Maďaři by měly zabezpečit
40 % prací na vybudování dvou nových ru-
ských reaktorů v Paksi. „Dalším motivač-
ním faktorem pro jadernou energetiku
v Maďarsku je snížit jeho závislost na do-
vozu zemního plynu, a Maďaři si toho jsou
dobře vědomi," zdůraznil Aszodi. 

Očekáváme, že podíl jaderné energie na
výrobě elektřiny v České republice vzroste

z cca 35 % v současné době na hodnotu
mezi 46 % a 58 % do roku 2040, řekl ná-
městek ministra průmyslu a obchodu
Pavel Šolc. Tyto cíle jsou v aktualizované
Státní energetické koncepci, která byla
schválena českou vládou. „Podle této stra-
tegie musíme postavit alespoň tři nové
jednotky do roku 2040, aby bylo možné de-
karbonizovat naší ekonomiku a nahradit
roli hnědého uhlí v našem energetickém
mixu,“ uvedl dále P. Šolc.

Generální ředitelka WNA Agneta Rising
ve svém diskusním příspěvku uvedla, že
jen jaderná energie může pomoci rostoucí
světové populaci zajistit "slušný život"
a současně s tím zabrání dalším klimatic-
kým změnám. „Musíme překonat naši zá-
vislost na fosilních palivech, pokud máme
pokračovat v sociálním a ekonomickém
rozvoji ve světě," zdůraznila. Podíl jaderné
energie na výrobě elektřiny na Zemi by
měl podle ní vzrůst z 11 % v současné
době na 18 % do roku 2050. „Průmysl
musí řešit problémy spojené s neuváže-
ným a politicky motivovaným odporem
proti jaderné energii a ´neregulovaných
trhů´, které ignorují výhody jádra jako
čistého a spolehlivého zdroje elektrické
energie," řekla. "Musíme zajistit, aby ja-
derná energetika hrála právoplatnou roli
v podpoře globálního, regionálního a mí-
stního sociálního a hospodářského roz-
voje." �

ATOMEXPO 2015 - jen jaderná energie může pomoci 
rostoucí světové populaci zajistit slušný život
Lídři světové jaderné energetiky a průmyslu se sešli v Moskvě na VII. ročníku mezinárodního fóra
Atomexpo, které se konalo počátkem června. Zúčastnilo se ho přes 2200 osob ze 47 zemí, což byl
rekordní počet v rámci dosavadních ročníků. 



Z vyvýšeniny nad staveništěm elekt-
rárny jsem měl možnost vidět spolu
s dalšími novináři z více než dvaceti

zemí čtyř kontinentů, jak pokročila vý-
stavba. A nutno uznat, že byl udělán po-
řádný kus práce. První blok je takříkajíc pod
střechou, druhému k tomu moc nechybí,
vyrostla druhá chladicí věž, v prostoru, kde
ležely bedny se zařízením pro vyvedení vý-
konu, jsou dnes transformovna a stožáry
elektrického vedení atd. Na prvním bloku
se dnes finišuje. Termín jeho spuštění je
konec roku a jak mne ujistili naši hostitelé,
bude dodržen. Rychlým tempem probíhají
práce i na druhém bloku.

Z historie

Ne náhodou se říká o Novovoroněžské ja-
derné elektrárně, že je laboratoří jaderné
energetiky nejen v Rusku, ale i v dalších
zemních. V září 1964 zde byl spuštěn první
blok (VVER 210), o pět let později druhý
blok (VVER 365), v letech 1971 a 1972 ná-
sledovaly další dva bloky (VVER 440) a ko-
nečně v roce 1980 pátý blok (VVER 1000).
Pro přesnost je třeba uvést, že v roce 1980
byl po dvaceti letech provozu odstaven
blok č. 1 a v roce 1990 blok č. 2. Elektrárna
tak dnes provozuje tři bloky. 

Výstavba a provoz všech bloků se zde
realizovaly poprvé. Znamená to, že se tady
získávaly zkušenosti a hledala řešení jak to
či ono udělat lépe. Získané poznatky pak
byly využity při výstavbě dalších bloků
VVER v republikách bývalého SSSR, ale
i dalších státech včetně České republiky
a Slovenska.

Současnost

Ke stávajícím blokům zakrátko přibydou
další dva, které jsou označovány jako 3+.
Tím se označují reaktory, které mají vylep-
šené prvky pasivní bezpečnosti tak, že se
v případě nestandardní situace reaktor do-
stane do bezpečného stavu automaticky
bez pomoci aktivních částí. Zároveň do-
chází k dalším vylepšením jejich vlastností.

Doba stavby je 4,5 roku (54 měsíců)
a předpokládaná životnost bloku 60 let.

Elektrárna disponuje ochranným kontejn-
mentem s dvojitým „obalem“, systém ha-
varijního chlazení (včetně záložních diesel -
agregátů) a nově je při výpadku proudu
možné využít zbytkového výkonu. První
blok jaderné elektrárny Novovoroněž II je
jeden z nejrychleji rostoucích jaderných
bloků v Rusku. V předstihu například byly
provedeny testy na bezpečnostních systé-
mech s vodou proudící otevřenou reakto-
rovou nádobou. 

Vodou byly zaplaveny také všechny dů-
ležité části primárního okruhu tedy nou-
zové systémy chlazení reaktoru, kompen-
zátor objemu, potrubí systému kontroly
výkonu, zařízení a potrubí nouzového
i běžného chlazení, nouzový systém vystři-
kování boru a systém pasivního chlazení.
„Průplach primárního okruhu se provádí
ke zjištění případných problémů, jako jsou
špatné svary nebo praskliny v potrubí
nebo tlakové nádobě reaktoru,“ řekl
k tomu Maxim Bogačko, ředitel Novovoro-
něžské pobočky společnosti Atomenergo-
projekt, která vede výstavbu JE Novovoro-
něž II. „Propláchnutí primárního okruhu je
důležitý milník ve výstavbě jaderné elekt-
rárny. Demonstruje, že všechny systémy
jsou připraveny na provoz. Nyní tak mů-
žeme přistoupit k pracím na uvedení bloku
do provozu.“

„Dosud je to nejzajímavější a nejnároč-
nější práce v mém životě. Téměř 8 tisíc lidí
pracuje přímo na staveništi, další pracují
na různých pomocných zakázkách. Dohro-
mady se tak na výstavbě podílí 10 tisíc lidí,
což je množství srovnatelné s populací

Novovoroněžská JE, laboratoř jaderné energetiky
Poprvé jsem navštívil Novovoroněžskou jadernou elektrárnu, přesněji výstavbu dvou nových bloků
VVER 1200, v únoru 2013. Tehdy vál nepříjemný severák a mrzlo. Podruhé to bylo letos počátkem
června. Mráz vystřídaly vedra, kdy na sluníčku bylo více než třicet stupňů Celsia. Jak jsem byl
poučen, v tomto ročním období a v tomto kraji nic neobvyklého. 
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menšího města,“ řekl nám Vladimír Zara-
bajev, zástupce hlavního inženýra, který
byl naším průvodcem v elektrárně. Podle
jeho slov není náročnější a zodpovědnější
práce než výstavba jaderné elektrárny, ří-
zení tolika lidí není dle něj vůbec snadný
úkol.

Bezpečnost

O blocích VVER 1200 toho bylo napsáno
mnoho v řadě souvislostí, v ČR zejména
proto, že je ruská strana nabízela, kon-
krétně konsorcium MIR 1200, v rámci vý-
běrového řízení pro dostavbu JE Temelín.
V tomto článku není možné vše, co s vý-
stavbou a použitou technologií souvisí.
Více je na www stránkách časopisu. Kromě
staveniště elektrárny jsme navštívili i nové
učební centrum pro reaktory VVER, které
vzniklo v souvislosti se zdejší výstavbou,
podobná by postupně měla vznikat v sou-
sedství dalších jaderných elektráren
v Rusku. Dnes se zde školí obsluha nejen
z Novovoroněžské JE, ale i z dalších jader-
ných elektráren. Pro další typ reaktorů je
učební centrum ve Smolensku. Centrem
nás doprovázel hlavní inženýr pro přípravu
Vladimír Lobanov, který nás podrobně sez -
námil s obsahem výuky, za pozornost stojí
skutečnost, že jednotlivé trenažéry, které
zde používají, jsou stoprocentními kopiemi
těch, které se uplatňují v provozu elektrá-
ren.

V krátkosti. Bezpečnost provozu jader-
ných elektráren je dnes v Rusku věnována
mimořádná pozornost, stejně jako pří-
pravě budoucího personálu.  Výcvikem
proto prochází každý zaměstnanec ja-
derné elektrárny, to se týká těch stávají-
cích i budoucích. Každý má individuální
program. Doba přípravy je od týdne do
dvou let podle toho jakou pozici v JE za-
stává. V centru, které má oprávnění na
jednotlivé aktivity, je zaměstnáno sto
osob. Jsou zpracované programy na kaž-
dou činnost, na každý blok. Například
operátoři v JE ročně absolvují 130 hodin
tréninku.

Zde si dovolím malé odbočení. Doby,
kdy byl v Rusku takříkajíc přebytek odbor-
níků v oblasti jaderné energetiky, jsou
pryč. Vzhledem k výstavbě nových bloků
v zemi (celkem 9) a v zahraničí (29) vznikla
potřeba doslova tisíců specialistů z nejrůz-
nějších oborů. Studium na vysoké škole
jim dá základ, další potřebné znalosti získá-
vají v praxi a v učebních centrech. Přitom
je třeba vidět i tu skutečnost, že v zemích,
které staví jaderné elektrárny nebo o jejich
výstavbě uvažují, je mezi mladými velký
zájem o studium oboru. Například v tomto
školním roce jich studuje na ruských vyso-
kých školách cca 900, v roce 2016 to už
bude 1400 zahraničních studentů. Napří-
klad z Turecka jich letos přibude 80, přitom
se hlásilo 640 mladých lidí, takže byli vy-
bráni jen ti nejlepší...

Sečteno a podtrženo. Jaderná energie
má budoucnost z řady důvodů. S výstav-
bou nových bloků je spojena příprava no-
vých odborníků, ale také se zvyšuje cel-
ková znalostní a technická úroveň v dané
zemi. Měli bychom na to myslet, aby nám
lidově řečeno neujel vlak. �

Získání licence, jejíž platnost je 10
let, umožňuje ústavu jaderných re-
aktorů přistoupit k počáteční fázi

výstavby. Na léto tohoto roku je pláno-
váno zahájení prací na betonování zákla-
dové plošiny hlavní budovy MBIRu.

„Počátek výstavby MBIRu, který se
stane nejvýkonnějším z provozovaných,
projektovaných a budovaných výzkum-
ných reaktorů na bázi rychlých neutronů
na světě, otevírá zcela novou stránku
v dějinách našeho ústavu. Ten je nejvý-
znamnějším vědeckovýzkumným cen-
trem, v němž je realizováno spektrum vý-
zkumu jaderných reaktorů. Víceúčelový
výzkumný reaktor MBIR má nahradit
rychlý výzkumný reaktor BOR-60, který je
v provozu téměř 50 let, a zajistit zásadní
rozšíření experimentálních možností
v oboru, stejně jako vytvoření unikátní
technologické základny Mezinárodního
výzkumného centra MBIR,“ prohlásil ře-
ditel Vědeckovýzkumnému ústavu jader-
ných reaktorů Alexandr Tuzov v reakci na
získání licence pro výstavbu.

Celková cena projektu činí 16,4 mili-
ardy rublů (přibližně 10,2 miliardy
korun). Po uvedení do provozu se tento
reaktor o tepelném výkonu 150 MWt
stane nejvýkonnějším výzkumným reak-
torem ve světovém měřítku (pro srov-
nání: český výzkumný reaktor LVR-15
v Řeži má výkon 10 MW).

Přípravy projektu reaktoru MBIR se
účastní i Češi. V rámci kontraktu v hod-
notě 2,5 milionu euro (přes 60 milionů

korun) vypracovala společnost EGP IN-
VEST, spol. s r. o, z Uherského Brodu
projekt strojovny pro MBIR.

„Navázání přímé spolupráce s ruským
jaderným průmyslem v rámci projektu
MBIR vnímáme jako jedinečnou možnost
pro další rozvoj naší firmy. Je to zcela zá-
sadní referenční kontrakt, jehož úspěšná
realizace nám umožní vstup na nové za-
hraniční trhy,“ řekl Petr Sláčala, ředitel
společnosti.

Společnost EGP Invest počítá také
s další spoluprací s ruským jaderným prů-
myslem v rámci projektu MBIR. „EGP IN-
VEST očekává výsledky výběrových řízení
na dodavatele rozhodujících technologic-
kých zařízení pro projekt MBIR. Také před-
pokládá, že bude i nadále zapojena do po-
kračování projektových prací na realizační
projektové dokumentaci strojovny včetně
vyvedení výkonu reaktoru MBIR," říká
František Fiedler, ředitel Divize strojní a ja-
derné technologie EGP INVEST.

Podle údajů Mezinárodní agentury pro
atomovou energii je dnes po celém světě
provozováno cca 240 výzkumných reak-
torů. Dalších cca 360 výzkumných reak-
torů již bylo vyřazeno z provozu. Největší
počet provozovaných jaderných výzkum-
ných reaktorů na světě je v Rusku (62),
následují Spojené státy (54), Japonsko
(18), Francie (15), Německo (14) a Čína
(13). V České republice existují tři ne-
energetické reaktory – dva výzkumné
v ÚJV Řež a jeden školní reaktor na
ČVUT v Praze. � 23
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Rosatom získal stavební povolení 
pro rychlý reaktor MBIR 

Vědeckovýzkumný ústav jaderných reaktorů v Dimitrovgradě
získal 8. května od federální služby pro ekologický,
technologický a jaderný dohled (Rostechnadzor) stavební
licenci pro reaktor MBIR. Tento ústav je součástí státní
korporace pro jadernou energii Rosatom.



Mírové využívání jaderné energie
ve světě – tedy i u nás – bylo od-
startováno v roce 1953 projevem

prezidenta USA Dwighta Davida Eisenho-
wera, který na Valném shromáždění OSN
pronesl zásadní řeč „Atom for peace“. Obě
tehdejší hlavní jaderné velmoci – Spojené
státy americké (USA) a Svaz sovětských
socialistických republik (SSSR) – se roz-
hodly předat jadernou technologii ostat-
ním zemím.

Jádro a Československo

Naši zkušenost s jadernou energetikou
a jaderným výzkumem lze bez nadsázky
označit za jednu z nejbohatších a nejdel-
ších na světě. Vděčíme za to především
bohatým zásobám uranu na našem území.
Vzhledem k dlouholeté těžbě uranu a vy-
sokému obsahu radia v uranových kalech
se česká akademická sféra věnovala studiu
radioaktivity již od 20. let 20. století. Řada
českých průkopníků v oblasti jaderného
výzkumu studovala v zahraničí u respekto-
vaných vědců a laureátů Nobelovy ceny.
Tito lidé se pak po skončení druhé světové
války stali hlavními tahouny oživení české
vědy v této oblasti (během protektorátu
došlo k umrtvení většiny českých vědec-
kých aktivit). 

Již v roce 1946 u nás v rámci České aka-
demie věd a umění vznikl Československý
ústav pro atomovou fysiku. Do vínku do-
stal od ministerstva financí 10 milionů
korun, které využil mimo jiné k vyslání na-
dějných fyziků na roční stáže k nositelům
Nobelovy ceny za fyziku do Švédska
a Francie. Ústav si objednal ve Švýcarsku
jaderný urychlovač, ale dlouho se pro něj
nemohlo najít vhodné místo. Nakonec na
příkaz vlády musel Československý film
uvolnit historickou budovu bývalého par-
ního mlýna bratří Fingerů v Hostivaři, kde
byly ateliéry a kulisárny, za symbolický
roční pronájem 10 korun. Po stavebních
úpravách prostorů, na nichž se podle pa-
mětníků manuálně podíleli jak kulisáci fil-
mových ateliérů, tak posluchači Přírodo-
vědné fakulty Univerzity Karlovy, zde ba-
datelé v roce 1951 nainstalovali kaskádní
urychlovač neutronů a deuteronů od firmy
Haefely. Výzkum mohl začít. 

Vzhledem k tehdejší praxi utajování po-
znatků a technologických informací v ob-
lasti jaderného výzkumu a embargu na ne-
zbytné přístroje, materiály a zařízení bylo
jaderné bádání velmi obtížné. Nově uspo-
řádaná Československá akademie věd
z těchto důvodů dokonce uvažovala o vý-
stavbě vlastního těžkovodního reaktoru,
který by využíval místní zásoby neoboha-
ceného přírodního uranu. V roce 1954 však
nastal průlom: nejprve byl v červnu spuš-
těn první komerční jaderný reaktor na
světě (v ruském Obninsku) a následně
v prosinci Valné shromáždění OSN přijalo

rozhodnutí uspořádat v následujícím roce
první konferenci o mírovém využití ato-
mové energie. 

Základní kámen 
jaderného výzkumu v Řeži
Byl nepřímo položen ve chvíli, kdy Sovět-
ský svaz nabídl Československu pomoc při
mírovém využívání jaderné energie, a to
v podobě dodávky výzkumného jaderného
reaktoru VVR-S a cyklotronu. Zároveň při-
slíbil vyškolit československé specialisty
v různých jaderných oborech. A tak byl
v návaznosti na tento návrh SSSR založen
vládním usnesením č. 30/1955 Sb. ze dne
10. června 1955 Ústav jaderné fysiky (UJF)

a Vládní výbor pro výzkum a mírové vy-
užití atomové energie, pod který ústav spa-
dal. Prvním ředitelem ÚJF byl jmenován
Čestmír Šimáně. Podle vládního usnesení
bylo úkolem ústavu provádět základní
a aplikovaný výzkum v oblastech jaderné
fyziky, radiochemie a jaderné techniky, za-
měřený zvláště na využití výsledků v ener-
getice, ale i v praxi jiných průmyslových
oborů, v zemědělství a ve zdravotnictví.

Výjimečnost nově založeného pracoviště
spočívala především v tom, že se ÚJF -
unikátní pracoviště jaderného výzkumu,
který začal budovat na pravém břehu Vl-
tavy v obci Řež, stal postupně největším
výzkumným ústavem Československé aka-
demie věd (do jejíž působnosti byl z Vlád-

Jaderná historie psaná ÚJV Řež
Vznik Ústavu jaderné fysiky, dnešní ÚJV Řež, a. s., byl unikátní a představuje v historii
československé (a české) vědy a výzkumu mimořádný počin.

24
2I2015



ního výboru převeden v roce 1956), se za-
měřením na širokou mezinárodní spolu-
práci. Jeho výzkumná a vývojová činnost
měla multidisciplinární charakter, dispono-
val výzkumnou infrastrukturou s řadou
unikátních zařízení. Roku 1959 byl původní
název změněn na Ústav jaderného vý-
zkumu, který lépe odrážel jeho širokou
náplň, zahrnující řadu vědních disciplín. 

Tři směry rozvoje

Činnost ústavu byla od svého počátku roz-
členěna do tří základních směrů: prvním
z nich byl obor jaderné fyziky zaměřený na
teorii reaktoru, experimentální výzkum re-
aktorů, neutronovou fyziku, jadernou spek-
troskopii a dozimetrii ionizujícího záření.
Druhým směrem byl obor radiochemie, za-
bývající se chemií transuranů a štěpných
produktů, zaměřený na výzkum metod po-
užitelných při přepracování vyhořelého pa-
liva. Sledovány byly i otázky zneškodňo-
vání radioaktivních odpadů a odmořování.
Pozornost byla zaměřena i na výrobu ra-

dioizotopů a značených sloučenin. Třetím
směrem byl obor jaderné techniky. Zde se
práce postupně zaměřovaly na řešení širo-
kého okruhu technických a materiálových
problémů souvisejících s výstavbou kon-
krétních typů reaktorů. O rychlosti vý-
stavby svědčí např. to, že výzkumný reak-
tor VVR-S (dnešní LVR-15) byl uveden do
provozu již v roce 1957. Odborná činnost
byla v podstatě převedena z provizorních
prostorů na nové pracoviště v roce 1961.
První etapa výstavby ústavu byla dokon-
čena v roce 1962 objektem velké radioche-
mie. 

V rámci druhé etapy výstavby byl po ně-
kolika letech projekčních prací, výstavby
a zkoušek technologického zařízení uveden
v červenci 1972 do provozu těžkovodní re-
aktor nulového výkonu TR-0 (dnešní LR-0),

zařízení v mnoha směrech unikátní. Byla
tak vytvořena možnost důkladného ově-
ření všech výpočetních metod a programů
a získání cenných experimentálních údajů
o fyzikálních vlastnostech mříží tepelných
energetických reaktorů, zejména těžkovod-
ních reaktorů typu A. Další podstatnou
součástí této etapy výstavby ÚJV byl me-
talurgický pavilon.

Delimitace: nový začátek ÚJV

Nezávisle na politicko-společenských udá-
lostech na počátku sedmdesátých let se
stále naléhavěji ukazovala potřeba využití
Ústavu jaderného výzkumu a jeho odbor-
ných kapacit pro řešení konkrétních cílů ja-
derné energetiky. A tak přechází z působ-
nosti Československé akademie věd do pů-
sobnosti Československé komise pro ato-
movou energii (ČSKAE). Touto delimitací
skončila šestnáctiletá činnost Ústavu ja-
derného výzkumu jako největšího ústavu
Československé akademie věd. Za tuto
dobu byl ústav vybudován, vyškoleni pra-

covníci v potřebných oborech, zejména
pak v jaderné energetice. Vznikla speciální
pracoviště a zařízení a byla vyvinuta řada
unikátních přístrojů. Původní zaměření na
základní a badatelský výzkum se s postu-
pem doby měnilo a dostávalo se do stádia
výzkumu aplikovaného, směřujícího k re-
alizaci vědecko-výzkumných a vývojových
prací v praxi.

Výzkumný program ÚJV byl stanoven
zejména s ohledem na dlouhodobé zá-
měry ČSKAE v zabezpečování plánu vý-
stavby jaderných elektráren a dalších ja-
derných zařízení. Do popředí se dostávají
výzkumně vývojové programy zaměřené
například na jadernou bezpečnost, jaderné
reaktory, zvláště rychlé reaktory chlazené
sodíkem a tlakovodní reaktory typu VVER,
materiály pro jaderné reaktory, především

vývoj slitin a povlakových materiálů pro
palivové články, technologie keramických
paliv a výzkum radiační odolnosti těchto
materiálů. Dalšími oblastmi se staly tech-
nologie přepracování vyhořelého jader-
ného paliva včetně zpracování a ukládání
radioaktivních odpadů nebo vývoj a vý-
roba vybraných radiofarmak. 

ÚJV Řež na cestě do 21. století

Na tu se vlastně vydal po společensko-po-
litických změnách na konci osmdesátých
let, kdy se zásadním způsobem mění
především ekonomický pohled na fungo-
vání výzkumných ústavů. Pro zachování
nejen kontinuity, ale především velkého
vědeckého a výrobního potenciálu ÚJV
Řež bylo rozhodnuto o jeho privatizaci jako
celku. Z příspěvkové organizace se v roce
1992 transformoval v akciovou společnost
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. S tím
souvisí i změny ve způsobu řízení a orga-
nizaci společnosti a především obchodní
strategii. V roce 2012 dochází ke změně ob-
chodní firmy (názvu) na ÚJV Řež, a. s.

Společnost se postupně mění v inženýr-
skou a teprve následně výzkumnou společ-
nost, s preferencí aplikovaného výzkumu.
Zaměřuje se na inženýrské, analytické
a projektové činnosti, podniká v oborech
bezpečnosti jaderných elektráren, proble-
matice prodlužování životnosti jaderných
elektráren (tzv. LTO), výzkumu a sledování
stavu materiálů, kvalifikaci zařízení, kon-
cepčních a prováděcích projektů. Postupně
buduje divizi zaměřenou na vývoj a výrobu
radiofarmak a to zejména PET. Nabízí pro-
jekty pro nakládání s radioaktivními od-
pady, zaměřuje se na střední a zadní části
palivového cyklu jaderných elektráren.
Účastní se na projektech v oblasti vývoje
nových typů jaderných reaktorů a řadě dal-
ších komerčních činností doma i v zahra-
ničí. Tomu odpovídá i postupně vytvářená
organizační struktura společnosti a charak-
ter působení jednotlivých divizí: Jaderná
bezpečnost a spolehlivost, Integrita a tech-
nický inženýring, Chemie palivového cyklu
a nakládání s odpady, Energoprojekt Praha
a Radiofarmaka.

Součástí nové strategie rozvoje bylo
i rozšiřování služeb nákupem firem, které
jsou špičkou ve svém oboru. Postupně tak
vznikla Skupina ÚJV. Tu od roku 2012 tvoří,
vedle mateřské společnosti ÚJV Řež, a. s.,
Centrum výzkumu Řež s.r.o., do kterého
byly převedeny vědecké a výzkumné kapa-
city včetně infrastruktury, EGP INVEST,
spol. s r.o. v Uherském Brodě, Ústav apli-
kované mechaniky Brno, s.r.o. a Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň s.r.o. V těchto dce-
řiných společnostech má ÚJV Řež, a. s.,
stoprocentní podíl. 

Základem rozsáhlých zahraničních akti-
vit ÚJV Řež, a. s., je členství České repu-
bliky v Evropské unii, MAAE a Organizaci
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
(OECD/NEA), EK (EURATOM). Úzce spolu-
pracuje s národními agenturami pro tech-
nologický rozvoj a grantovou politiku. Je
spolehlivým dodavatelem pro významné
světové výrobce a sdružení. �

Vladimír Věrčák
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Industry 4.0 je původně vlastně obrannou
strategií německé vlády pro určení dalšího
rozvoje tamního průmyslu, aby dokázal

lépe čelit konkurenci. Iniciativa však velmi
rychle překročila hranice a Industry 4.0 se
stala globálním fenoménem. Všeobecně se
hovoří o technologickém pokroku, který
maže hranice mezi digitálním a fyzickým
světem a umožňuje zavádění inteligentních
propojených systémů, které podporují akti-
vity napříč celým výrobním řetězcem. 

V technickém smyslu slova je tedy obsa-
hem Industry 4.0 využití nejpokročilejších
technologií, jako mobilního internetu, cloud
computingu, internetu věcí, 3D tisku
a mnoha dalších. Špičkové technologie by
ovšem samy o sobě byly k ničemu, kdyby
zároveň nebyly přímo spojeny s novými ob-
chodními modely s přímou vazbou na kon-
cového zákazníka. Princip je totiž v zásadě
velmi jednoduchý – s maximální flexibilitou
se přizpůsobovat potřebám zákaz níků, vyrá-
bět bez chyb, přesně a efektivně. Technolo-
gie by měly umožnit propojení celého ře-
tězce strojů, výrobních linek, skladů, ale i do-
davatelských či obchodních firem. 

Jak vypadá taková továrna budoucnosti?
Nepružné výrobní linky, které dnes chrlí
velké množství stejných výrobků, budou po-
stupně nahrazeny vysoce efektivním zpraco-
váním jednotlivých objednávek za cenu
stejně nízkou, jako v případě dnešní velkový-
roby. Výroba bude flexibilně přizpůsobena
datům z internetu. Úpravy a změny produktů
budou probíhat dle požadavků zákazníků, re-
akce bude mnohem rychlejší díky přímému
propojení. Na výrobní proces bude úzce na-
vázáno i okolí, tedy nákup materiálu, sklado-
vání, logistika, obchod. 

Zatím bez plánu

Je nepochybné, že řada významných společ-
ností již jde tvrdě „za svým“ a Industry 4.0

se stala jejich denním chlebem. Ukazuje se
však, že průmyslové firmy postrádají dlou-
hodobé plány, podle nichž by konvergenci
v sektoru a proces digitalizace sledovaly a ří-
dily. Jedná se tak většinou o dílčí řešení,
která nevyužívají všech potenciálů digitali-
zace.

Poradenská společnost ROI Management
Consulting, která je zaměřena na optimali-
zaci produktů, procesů a technologií, sesta-
vila šestistupňový „jízdní řád“, který by se
mohl stát vodítkem pro dlouhodobý plán di-
gitalizace a směrování k Industry 4.0. Prvním
krokem je monitoring trendů a tvorba mo-

žných scénářů vývoje, následuje sledování
technologií (jež jsou rozvinuté, ale přestávají
být zajímavé?, jiné jsou naopak ještě v plen-
kách, ale slibují potenciál?). Ekonomické,
společenské a technologické trendy implikují
tvorbu budoucího obchodního typu. Je při-
tom důležité zvolit přístup, který umožní kon-
tinuální změny modelu. Budoucí obchodní
systém definuje i nezbytné technologie, jež
bude firma potřebovat. Obchodní model
i technologická vybavenost pak implikuje
potřeby v oblasti zaměstnanosti či vzdělá-
vání a kvalifikace zaměstnanců. A konečně
pro budoucí úspěch je, zejména například
v automobilovém průmyslu, klíčové zapo-
jení celé dodavatelské i odběratelské sítě do
strategických plánů. 

Bez tohoto komplexního přístupu pravdě-
podobně vždy půjde jen o částečná, byť sa-
mozřejmě přínosná řešení. Je příznačné, že
jakýsi „všeobecný standard“ postrádá In-
dustry 4.0 i na mezistátní, či evropské úrovni. 

Implikace pro ČR

Industry 4.0 se stala hojně diskutovaným té-
matem i v ČR. Není divu, Česká republika
patří mezi země s největším podílem prů-
myslu v hospodářství. A zásadní změny,
které se očekávají v souvislosti s nástupem
nových technologií a obchodních modelů,
tak budou mít velký dopad na celou čes kou
ekonomiku.

Ostatně Česko-německá obchodní a prů-
myslová komora (ČNOPK) již v březnu 2015
odstartovala společně s více než 30 partnery
z oblasti hospodářství, výzkumu či politiky
své téma roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce pro-
bíhá“ (pozn. redakce: časopis CzechIndustry
je mediálním partnerem akce). Podle pro-
jektu bude právě digitální propojení hospo-
dářství, od vývoje až po zákaznický manage-
ment v příštích deseti letech rozhodující pro
konkurenceschopnost české ekonomiky.

Přechod k Industry 4.0 vyžaduje strategii
Industry 4.0 patří v současnosti k nejvíce skloňovaným termínům při diskuzích o dalším směřování
průmyslu. Přední průmyslové a technologické firmy se předhánějí v nabídce řešení ve stylu Industry
4.0 a vlády desítek zemí problematiku intenzivně diskutují. Máme ale jasno v tom, co vlastně čtvrtá
průmyslová představuje a co ji vytváří? Známe plán a strategii, jak kýženého stavu dosáhnout?
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O společnosti ROI 
S více než 1000 úspěšných projektů je
ROI Management Consulting AG jed-
nou z předních poradenských firem se
zaměřením na globální produkční síť,
vývoj a výrobu. ROI pomáhá průmys-
lovým podnikům s optimalizací pro-
duktů, procesů a technologií v souladu
s principy Lean managementu, a též
s přizpůsobením se změnám na trhu,
zákaznickým a technologickým poža-
davkům. Jako iniciátor a spoluorgani-
zátor cen Industry 4.0, které byly po-
prvé představeny v roce 2013, ROI ak-
tivně podporuje rozvoj technologic-
kých inovací v Německu i v ostatních
zemích.

ROI získala několik prestižních cen
a ocenění za své vysoce implemen-
tačně-orientované projekty. Společ-
nost má více než 100 zaměstnanců pů-
sobících v Mnichově, Pekingu, Praze,
Vídni a Curychu a je dále zastoupena
partnerskými kancelářemi v Itálii, Fran-
cii, Velké Británii, Thajsku, Indii a USA,
více na: www.roi.de

DNY KOGENERACE 2015
13. a 14. října 2015               

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

Aquapalace hotel Prague, Čestlice u Prahy

Uvítáme, když si DNY KOGENERACE 2015 poznamenáte do diáře již nyní.

Osmé DNY KOGENERACE budou zaměřeny především na tato témata:

• Novela Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

• Potenciál pro KVET – jak dál?

• Podmínky podpory vysoce účinné kogenerace

• Net metering v ČR – uskutečnitelný sen?

• Zajímavé příklady zvyšování energetické efektivity 

COGEN Czech

www.cogen.cz
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Český průmysl je specifický vysokým po-
dílem subdodavatelských firem, které jsou
součástí nadnárodních korporací. Na ty po-
chopitelně může mít vláda jen omezený vliv
a jejich adaptace na Industry 4.0 bude do
značné míry podmíněna „diktátem“ zahra-
ničních centrál. 

Jedním ze základních předpokladů pro
směrování k Industry 4.0 bude bezpochyby

rozvinutá digitální infrastruktura. Je bohužel
faktem, že za nejvyspělejšími zeměmi
v tomto ohledu stále ještě zaostáváme. Pa-
radoxně ovšem tři čtvrtiny firem označily
v průzkumu ČNOPK svoji digitalizaci za plně,
dobře nebo dostatečně rozvinutou!

Je třeba zdůraznit, že každá firma, která se
pustí na cestu k Industry 4.0, musí nejdříve
uspokojivě vyřešit veškeré otázky optimali-

zace a efektivity výroby na současné úrovni.
Řečeno sportovní terminologií, nemá cenu
zkoušet maratón, pokud nemáte fyzičku
a kouříte dvacítku denně. �

Robert Beňačka, 
ředseda představenstva 

ROI Management Consulting a. s.



Zmíněné desatero nazvané Hlavní výs -
tupy z Dnů teplárenství a energetiky
obsahuje konkrétní body, které chce

Teplárenské sdružení prosazovat při jedná-
ních s vládou, zájmovými organizacemi atd.

Konference byla tradičně koncipována
jako odborné fórum pro zástupce tepláren,
technologických firem, samospráv, byto-
vých družstev i společenství vlastníků.
S referáty vystoupili významní experti
z ministerstev, asociací, vysokých škol
i partnerských společností.

„Myslím, že se akce vydařila, ohlasy od
účastníků jsou velmi pozitivní. Oproti loň-
skému ročníku jsme trochu omezili rozsah
konference a zaměřili jsme se na kvalitu
jednotlivých příspěvků a přednášejících.
Ukazuje se, že to byla správná strategie,“
říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského
sdružení ČR.

Mezi nejsledovanější přednášky patřil
úvodní blok na téma Energetické unie a dis -
kuze o energetické politice EU a jejích důs -
ledcích pro české teplárenství. Velkou
účast zaznamenala také sekce věnovaná
využití odpadu v energetice nebo panelová
diskuze k problematice dostupnosti hně-
dého uhlí.

Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství
a energetiky
1.  Apelujeme na vládu ČR, aby co nej-

rychleji přijala připravenou aktualizaci
Státní energetické koncepce. Upozor-
ňujeme, že novela zákona o hospoda-
ření energií od 1. 7. 2015 významným
způsobem zvyšuje závaznost tohoto
dokumentu pro rozhodování státní
správy a nebude-li vládou do té doby

přijata koncepce nová, pak bude roz-
hodování probíhat podle více než 11
let starého, ale stále platného doku-
mentu.

2.  Požadujeme, aby vláda ČR co nejdříve
dokončila, projednala a schválila Su-
rovinovou politiku a rozhodla o dalším
postupu při využívání domácích loži-
sek hnědého uhlí. A to takovým způso-
bem, aby bylo přednostně zajištěno
hnědé uhlí pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla v tuzemských teplár-
nách za ceny, které umožní investice
do rekonstrukce a modernizace zaří-
zení při udržení konkurenceschopnosti
na trhu s teplem.

3.  Požadujeme, aby vláda ČR věnovala
maximální pozornost novelizaci sta-
vebního zákona a povolovacích pro-
cesů nejen staveb energetické infra-

Investice, které mají významný přínos 
pro životní prostředí našich měst a obcí
Vláda ČR by měla co nejdříve schválit připravenou aktualizaci Státní energetické koncepce. To je
hlavní bod desatera, na němž se shodli účastníci jedenadvacátého ročníku konference konané
v rámci Dnů teplárenství a energetiky - 21. až 23. dubna v Hradci Králové. 
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struktury tak, aby nebyla nadále zásad-
ním způsobem narušována elemen-
tární jistota investorů a aby záměry
bylo možné schválit bez zbytečné ad-
ministrativy v reálném čase.  

4.  Za důležitou oblast považujeme při-
pravovaný zákon o odpadech, který by
měl nastavit základní legislativní pod-
mínky pro postupné omezování sklád-
kování a zvyšování využívání odpadu
včetně energetického využití při res -
pektování hierarchie nakládání s odpa-
dem. Efektivní využití zejména komu-
nálního odpadu může významně při-
spět ke snižování požadavku na pri-
mární energetické zdroje, jako je
hnědé uhlí.

5.  V oblasti věcného usměrňování ceny
tepla požadujeme zajistit ve středně-
dobém výhledu zjednodušení celko-
vého regulačního rámce a stanovit re-
gulační periodu i pro teplárenství tak,
aby se dala predikovat rentabilita le-
gislativně vyvolaných modernizací vý-
roben tepla a soustav zásobování te-
pelnou energií. V dlouhodobém hori-

zontu zvážit přístup k systému fungo-
vání regulace v teplárenství.

6.  Pro efektivní využití alokovaných pro-
středků v rámci Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost pro rekonstrukce a moder-
nizace tepelných sítí a investice do roz-
voje kombinované výroby elektřiny
a tepla považujeme za nezbytné uvol-
nění limitu pro využití prostředků pro
velké podniky. Za tímto účelem je
třeba začít co nejdříve jednat s Evrop-
skou komisí.

7.  Žádáme vládu ČR, aby při projedná-
vání přípravy legislativy vymezující
technické požadavky na nejlepší dos -
tupné technologie (tzv. BREF), při pří-
pravě směrnice o středních zdrojích
znečištění, při vymezování podmínek
veřejné podpory a při přípravě dalších
předpisů EU, které výrazně dopadají
na české subjekty, prosazovala speci-
fika českého teplárenství v EU.

8.  Požadujeme za nezbytné urychleně
dokončit notifikaci systému podpor
v oblasti teplárenství, aby byla vytvo-

řena elementární jistota pro investory
i Českou republiku.  

9.  Do mechanismu snižování emisí poža-
dujeme zahrnout všechny emitenty
ideálně zavedením uhlíkové daně
i proto, že v systému emisního obcho-
dování EU ETS je zahrnuto jen cca
40 % emisí. Systém považujeme za ne-
funkční a obáváme se, že neustálé re-
formy jen prohlubují jeho krizi a odda-
lují zásadní řešení při naplňování závaz -
ného cíle do roku 2030.

10.  S ohledem na skutečnost, že lokální
vytápění uhlím v domácnostech odpo-
vídá za téměř polovinu emisí jemných
prachových částic PM2,5 a téměř 90 %
emisí prachu, apelujeme na MŽP, aby
se touto problematikou intenzivně za-
bývalo a dostupné prostředky aloko-
vané na tuto oblast zaměřilo na elimi-
naci využívání hnědého uhlí v lokál-
ních topeništích namísto petrifikace
stávající situace poskytováním dotací
na instalaci byť moderních kotlů na
hnědé uhlí.

Projekty roku

Tradiční vyhlášení výsledků 13. ročníku Pro-
jektů roku proběhlo při slavnostním večeru
Dnů teplárenství a energetiky. Ceny vítěz -
ným Projektům roku ve čtyřech soutěžních
kategoriích předal předseda výkonné rady
Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolá-
nek, který uvedl: „Jsem rád, že i letos nebyl
výběr jednoduchý, protože se přihlásila
řada kvalitních projektů. To ukazuje, že
i přes obecně velmi složitou situaci v ener-
getice se v teplárenství stále daří dělat in-
vestice, které mají významný přínos pro ži-
votní prostředí našich měst a obcí.“

Titul Projekt roku v soustavách
zásobování teplem a chladem za rok
2014 získaly:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, pře-
chod na efektivnější horkovodní rozvody
Ostrovská teplárenská, a.s.: Výměna pri-
márních parovodů za horkovody v Ostrově
nad Ohří

Projekt byl pokračováním postupného
přechodu z parního systému na horkovodní
v Ostrově nad Ohří, který začal v roce 2000,
a stál již několik stovek milionů korun. Vloni
bylo položeno 1,2 km trasy nového primár-
ního horkovodního potrubí, které nahradilo
původní parní, a proběhla rekonstrukce dal-
ších 5 výměníkových stanic. Zahájena byla
rovněž rekonstrukce dalších dvou výmění-
kových stanic, včetně nových horkovodních
přípojek k nim. V současné době probíhá
naplno stavba poslední etapy teplofikace
města, která zahrnuje výstavbu nové hlavní
předávací stanice pára – horká voda na
zdroji, a dále výměnu tepelného přivaděče
z teplárny do centra města a dalších roz-
vodů v délce 3 km, včetně rekonstrukce zbý-
vajících parních předávacích stanic ve
městě na horkovodní.  

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované
výroby elektřiny a tepla a obnovitelných
zdrojů energie
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KOMTERM, a.s., a TEPLO Kopřivnice s.r.o.:
Výstavba nového zdroje na biomasu a mo-
dernizace soustavy zásobování teplem
v Kopřivnici

Na přelomu let 2013 a 2014 byl v Kopřiv-
nici spuštěn nový kotel spalující biomasu.
Tím byl završen proces ekologizace a opti-
malizace výroby tepelné energie v místní
teplárně, který společnost KOMTERM Mo-
rava započala v Kopřivnici už v roce 2005.
V září pak byla společností KOMTERM po-
depsána s městem Kopřivnice 13letá
smlouva na dodávku tepla, přičemž město
zrekonstruovalo svoje rozvody, které
vlastní a spravuje společnost TEPLO Ko-
přivnice. Zrekonstruováno a vybudováno
bylo 14 km nových tepelných rozvodů, 178
nových kompaktních předávacích stanic
a připojeno bylo dalších 26 nových odběr-
ných míst. Projekt je modelovým příkla-
dem spolupráce soukromého a veřejného
sektoru.

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování tep-
lem
ČEZ Teplárenská, a.s.: Teplofikace Teplic –
snížení nákladů na teplo a emisí v Tepli-
cích 

Připojení lázeňských domů a městských
lokalit Šanov a Prosetice v Teplicích na
soustavu zásobování teplem realizovala
ČEZ Teplárenská ve dvou etapách. I když
nová soustava s délkou trasy bezkanálo-
vého rozvodu z předizolovaného potrubí
4660 m nahradila převážně stávající ply-
nové kotelny, je významným doprovod-
ným efektem projektu snížení emisí NOx
zhruba o 1,7 tuny a emisí CO o 0,44 tuny
ročně. Všem odběratelům je dodáváno
teplo vyráběné efektivní a ekologickou,
k životnímu prostředí šetrnou kombinova-
nou výrobou elektřiny a tepla z nedaleké
Elektrárny Ledvice. Přičemž díky horko-
vodu se odběratelům, původně napoje-

ným na plynové kotelny, sníží cena za teplo
o více než 15 %. 

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících
látek ovzduší
Veolia Energie ČR, a.s.: Odsíření kotlů K3
a K4 v Elektrárně Třebovice

Cílem projektu bylo zlepšení životního
prostředí na Ostravsku snížením množství
emisí oxidů síry a tuhých znečišťujících
látek vypouštěných do ovzduší z kotlů K3
a K4 Elektrárny Třebovice. V rámci projektu
byla za stávajícími elektroodlučovači insta-
lována nová polosuchá vápenná odsiřo-
vací technologie. Projekt byl spolufinanco-
ván Fondem soudržnosti Evropské unie
a Operačním programem pro životní pros -
tředí. Odsiřovací jednotka byla úspěšně
uvedena do provozu v listopadu 2014 při
splnění nejpřísnějších emisních limitů plat-
ných v Evropské unii. Realizace projektu

přinese roční snížení emisí SO2 minimálně
o 374 tun a emisí tuhých znečišťujících
látek (prachu) minimálně o 3 tuny za rok.

Počin roku: 
MVV Energie CZ a.s., a Město Holice: Vy-
užití metody EPC při modernizaci energe-
tických zařízení města Holice

V projektech energetických úspor má
MVV Energie CZ a.s., tradici již od roku
1993. Společnost zrealizovala 42 projektů
EPC v celkové hodnotě 484 milionů korun
za investiční úsporná opatření. Dosažená
kumulovaná úspora klientů činí 916 mili-
onů korun. V září 2014 byla ve městě Ho-
lice ve třech základních školách a třech ma-
teřských školách, v kulturním domě a na
veřejném osvětlení dokončena a předána
20milionová investice do modernizace
energetických zařízení v majetku města.
Jeho rozpočet to ale vůbec nezatíží. Město
bude investici splácet příštích 10 let z do-
sažených garantovaných úspor, které byly
vypočteny na 29 milionů korun. 

Záměrem vyhodnocení nejlepších pro-
jektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti
dálkového vytápění a chlazení, které přispí-
vají k rozvoji a modernizaci účinných, eko-
nomických a k životnímu prostředí še-
trných systémů zásobování teplem,
a k efektivnímu zajištění tepelné pohody
bytů i energetických potřeb služeb a prů-
myslu. Od roku 2002 již bylo do této celo-
státní energetické soutěže nominováno
celkem 115 teplárenských projektů. Titul
Projekt roku získalo 43 z nich a Počinem
roku bylo ohodnoceno dalších 10 aktivit
teplárenských společností.

Další nominované projekty v soustavách
zásobování teplem a chladem za rok 2014:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, pře-
chod na efektivnější horkovodní rozvody
Teplárny Brno, a.s.: Výměna parních roz-
vodů za horkovodní v centru Brna 

Veolia Energie ČR, a.s.: Dokončení pře-
chodu z parních rozvodů na horkovody
v Olomouci

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované
výroby elektřiny a tepla a obnovitelných
zdrojů energie
TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.: Rekon-
strukce soustavy zásobování teplem v Lip-
níku n. B. s využitím kogenerace

Veolia Energie Kolín, a.s.: Úsporné te-
pelné hospodářství s využitím biomasy ve
městě Vlašim

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování tep-
lem
Teplárny Brno, a.s.: Rozšíření soustavy zá-
sobování teplem v lokalitě Brno-Bystrc

Teplárna Otrokovice a. s.: Rozšíření a mo-
dernizace sítí zásobování teplem v Otroko-
vicích a Napajedlech 

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících
látek ovzduší
C-Energy Bohemia, s.r.o.: První etapa „Ob-
novy a ekologizace teplárny v Plané nad
Lužnicí“ 

Veolia Energie ČR, a.s.: Odsíření kotlů K2
až K4 v Teplárně Karviná  �
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