
Blackout druhého stupně bývá spojen
s poškozením části přenosové soustavy.
Typickým případem je blackout způsobený
extrémními hydrometeorologickými jevy.
Obvykle se jedná o bouře a orkány, které
mohou způsobit pády stromů na vedení, či
přímo destrukci stožárů přenosové sou-
stavy, nebo o extrémní námrazu, která rov-
něž může způsobit stržení stožárů a vedení
(např. Slovinsko 2013).  Dojde-li k poško-
zení (vyřazení z provozu) více než jednoho
kritického prvku přenosové soustavy,
může oprava poškozených vedení a zpro-
voznění dodávky elektřiny trvat i několik
dnů až týdnů.

Blackout třetího stupně, lze vyvolat
úmyslným činem, kdy se vyřadí ty prvky
elektrizační soustavy, jejichž oprava, či vý-
roba a výměna trvá měsíce. Typickým pří-
kladem takového prvku jsou transformá-
tory přenosové soustavy. Jedná se o fi-
nančně nákladná zařízení velkého výkonu,
jejichž doprava a výměna není snadná.
Transformátory lze z provozu vyřadit i ruč-
ními střelnými zbraněmi. Při jejich des-
trukci může dojít k požáru, neboť obsahují
poměrně velké množství chladícího trans-
formátorového oleje. Výroba nového
transformátoru od objednávky trvá cca 2
roky, přičemž provozovatelé drží pouze
omezený počet kusů v rezervě.

Cíleným útokem na klíčové elektrické
stanice (transformovny) může být vyřa-
zena celá přenosová soustava na dobu
delší než měsíc.  Například zpráva americ-
kého úřadu Federal Energy Regulatory
Commission (FERC), jejíž závěry byly pu-
blikovány v tisku v březnu 2014, konsta-

tuje, že takový útok (sabotáž či teroristický
útok) provedený na 9 klíčových elektric-
kých stanic, z celkového počtu 55 000 sta-
nic zásobujících území USA, může nechat
zemi bez elektřiny po dobu několika týdnů
až měsíců.

Blackout přenosové soustavy nelze vy-
loučit. Krizové situace pak nastávají na
koncích vedení distribuční sítě, kde spo-
třebitelům chybí elektrický proud. Strate-
gie prevence spočívá v tom, že v případě
trvalé poruchy přenosové sítě lze distri-
buční sítě rozdělit na určitý počet auto-
nomních ostrovů zásobovaných z míst-
ních zdrojů. Záměrné vytváření ostrov-
ních provozů se provádí adaptivní rekon-
figurací sítě automaticky v závislosti na
stavu místní výroby, zatížení a na době
výpadku.

Zkušenosti ze světa

Nejzávažnějším případem, který by mohl
způsobit backout 3. stupně, byl noční útok
16. dubna 2013 na elektrickou stanici pře-
nosové soustavy „PG&E Metcalf Transmis-
sion substation“. Tato stanice napájí vý-
znamnou průmyslovou aglomeraci Silli-
con Valley. Dlouhodobému blackoutu se
podařilo zabránit jen díky operativní
změně konfigurace sítě a schopnosti
elektrá ren umístěných v území Sillicon
Valley zvýšit výrobu na potřebnou úroveň.
Jednalo se o dosud nejzávažnější domácí
teroristický útok proti severoamerické elek-
trizační soustavě v historii. Oprava elek-
trické stanice a obnova provozu trvala 27
dnů.

Geneze útoku 16. 4. 2013:
00:58 – 01:07 Útočník přeřezal telekomu-

nikační kabely.
01:31  Útočník zahájil palbu, která

trvala 19 minut a byla cílena
proti transformátorům.

01:41 Po 10 minutách od zahájení
palby bylo přijato první tís-
ňové volání (911) operátora
elektrické stanice (stanice je
dálkově ovládána).

01:45 Počala postupná havárie
všech 17 transformátorů ve
stanici.

01:50 Útočník ukončil palbu a mi-
nutu před příjezdem policie
zmizel ve tmě.

01:51 K elektrické stanici přijela
policie, ale nemohla se dos -
tat dovnitř, protože bezobs-
lužná stanice byla uzam-
čena.

03:15 Příjezd pracovníků provozo-
vatele PG&E ke stanici.

V USA existuje obava o zranitelnost
elektrické sítě zejména od roku 2003, kdy
se relativně banální porucha rozvinula
v rozsáhlý blackout (Northeast Blackout)
a odstavila 55 milionů lidí v USA a Kanadě
na desítky hodin od elektřiny.

V roce 2009 konstatovalo Ministerstvo
energetiky USA, že fyzické zničení trans-
formátorů přenosové soustavy ve vel-
kém rozsahu může výrazně prodloužit
dobu blackoutu, neboť obstarání (vý-
robní cyklus) těchto zařízení trvá měsíce
až roky.
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Zpráva amerického úřadu Federal
Energy Regulatory Commission (FERC),
zpracovaná na základě útoku na stanici
PG&E v dubnu 2013 konstatuje, že elek-
trické sítě budované po desetiletí v „benig-
ním“ prostředí nyní čelí hrozbám, které ne-
byly při jejich návrhu uvažovány, což je
problém, na který je třeba se nyní zaměřit.

Přístup se mění na proaktivní prevenci
namísto reaktivního zmírňování následků.
Potřeba zvýšení odolnosti zesílila i po vý-
padcích způsobených superbouří Sandy
v roce 2012, která kromě materiálních
škod, převyšujících 68 miliard USD, vyřa-
dila více než 6 milionů spotřebitelů od do-
dávek elektřiny. Jako hlavní preventivní
opatření proti blackoutu se zdůrazňuje
schopnost přechodu městské distribuční
sítě do nezávislých (krizových) ostrovních
provozů s využitím místních výroben elek-
třiny.

Protože po odstranění příčiny rozpadu
přenosové soustavy trvá několik hodin,
než se obnoví její provoz, a dalších nej-
méně 24 hodin, než se postupně obnoví
provoz navazujících distribučních soustav,
zvýšila se ve světě aktivita směřující ke
zkrácení této doby. Příkladem může být Itá-
lie, která byla postižena národním blackou-
tem v roce 2003. V důsledku poškození ve-
dení mezi Švýcarskem a Itálií došlo 28. září
2003 k rozsáhlému blackoutu, který kromě
ostrovů Sardinie a Elby postihl celou Itálii.
Výpadek elektřiny zasáhl 56 miliónů oby-
vatel a obnova normálního provozu pře-
sáhla 24 hodin.

Následně byly zkoumány možnosti efek-
tivních opatření na zkrácení doby a roz-
sahu blackoutu. Soustava je dovybavo-
vána zdroji elektřiny schopných startů ze
tmy, z nichž některé jsou koncipovány
i jako zdroje vytvářených krizových ostrov-
ních provozů ve velkých sídelních či prů-
myslových aglomeracích.

Italské prameny poukazují na vhodnost
plynových turbín jako možných zdrojů os-
trovního provozu, které pracují v jednodu-
chém cyklu (nové nebo existující), anebo
mohou být využity i paroplynové zdroje,
pokud existují, kde se doplní by-pass parní
části, aby mohly plnit tuto nouzovou
funkci.

Rychlost obnovy provozu italské sou-
stavy formou vytváření dílčích ostrovních
provozů závisí na vodních elektrárnách
a plynových turbínách. Podle pramenu
z roku 2008 se v italské elektrizační sou-
stavě objevila řada plynových turbín, které
zvyšují schopnost obnovy provozu sou-
stavy po blackoutu. Při vytváření ostrova
postupným připojováním rozvoden je ty-
pická hodnota zatížení každého kroku od
10 do 30 MW. Aby se udržela frekvence
v rozumných mezích a zabránilo se selhání
tvorby ostrova, uvádí se, že pro napájení
dílčích ostrovů je potřeba zdroj o výkonu
minimálně 100 až 120 MW. Za "maximálně
spolehlivé" a "optimální" se považuje, aby
bylo pro napájení ostrova k dispozici něko-
lik jednotek.

Prevencí proti blackoutu se zabývají
i další státy. Například ve druhém největ-
ším švédském městě Göteborgu (487 tis.
obyvatel) je místní teplárna s plynovými
turbínami o celkovém elektrickém výkonu

261 MW schopna v případě blackoutu pře-
nosové soustavy zásobovat část města
v nezávislém ostrovním provozu jak elek-
třinou, tak i teplem. Je rovněž vybavena
startem ze tmy.

Domácí aktivity 
– cvičení BLACKOUT 2014
Snad největším (a mediálně značně sledo-
vaným) počinem bylo pražské štábní cvi-
čeni BLACKOUT 2014, které se konalo 26.
února 2014. Jeho hlavním cílem bylo:
– ověřit připravenost orgánů hl. m. Prahy,

základních a ostatních složek IZS, vybra-
ných subjektů kritické infrastruktury
a dalších vybraných subjektů;

– ověřit zajištění dodávek elektrické ener-
gie, tepla, plynu, pitné vody apod. pro
zabezpečení základních životních potřeb
obyvatelstva na území hl. m. Prahy v pří-
padě přerušení dodávek elektrické ener-
gie velkého rozsahu, včetně jejich obno-
vení.

Dalšími dílčími cíli cvičení bylo:
– ověřit funkčnost systému předávání in-

formací (vyrozumění) mezi základními
a ostatními složkami IZS a připravenost
systému varování obyvatelstva;

– procvičit svolání a činnost krizového
štábu hl. m. Prahy;

– motivovat spoluobčany k pocitu zodpo-
vědnosti za svou vlastní připravenost na
zvládání takovýchto situací.

Cvičení simulovalo blackout Prahy
a části Středočeského kraje trvající méně
než 3 dny. Po něm následovala postupná
obnova provozu. Z hlediska úplnosti po-
krytí hlavních očekávaných problémů lze
konstatovat, že cvičení BLACKOUT 2014
tento rozsah pokrylo.

Cvičení prověřilo nejpravděpodobnější
druh blackoutu, který by nastal v důsledku
systémové poruchy vzniklé v přenosové
soustavě, nebo vlivem ztráty její dyna-
mické stability (přetížení vedení, nedostup-
nost podpůrných služeb apod.) trvající řá-
dově jednotky až desítky hodin.

Cvičení neřešilo méně pravděpodobný,
avšak možný stav, kdyby byl blackout způ-
soben závažnější destrukcí části přenosové
soustavy (vedení, transformátory), kdy by
obnova provozu trvala řádově stovky
hodin. V tomto případě by dopady blac-
koutu přešly z kritické do katastrofické
úrovně, neboť aktivované složky integro-
vaného záchranného systému by nebyly
schopny zajistit základní funkce
území/města. V důsledku toho by mohly
nastat sociální nepokoje destabilizující po-
litický systém pražské metropole i celého
státu.

Cvičení potvrdilo odhad, že obnova
kompletní dodávky elektrické energie na
celém území Prahy se pohybuje v řádu 24
až 26 hodin poté, co by ČEPS byla schopna
obnovit dodávku elektrické energie do pří-
slušných rozvoden na okrajích metropole. 

Subjekty kritické infrastruktury a sub-
jekty jejichž fungování nezbytné pro zacho-
vání funkcí hl. m. Prahy konkrétně prově-
řily, jak jsou ve stávajících podmínkách při-
praveny na výpadek elektrické energie,

a jak bude ovlivněna jejich schopnost tyto
funkce zajistit. Přitom cvičení přispělo
k uvědomění si vzájemných závislostí in-
frastruktury a skutečnosti, že její plná
funkce nemusí být obnovena současně
s obnovou zásobování elektřinou. 

Například dodávka pitné vody bude ob-
novena v kvalitě „užitkové“ cca do 24 hod
od úplného obnovení dodávek elektrické
energie, ale obnova v kvalitě pitné vody až
za cca týden. Je totiž nutné provést roz-
bory vzorků pitné vody, které znamenají
časově 2 dny pro náběr vzorků z cca 90
úseků a vyprázdněných vodojemů, a další
3 až 4 dny budou trvat vlastní rozbory.

Ještě složitější je situace u čištění od-
padních vod. Po obnovení dodávek elek-
trické energie budou zprovozněny jednot-
livé čerpací stanice odpadních vod a čis-
tírny odpadních vod, ale odpadní voda
bude vypouštěna pouze mechanicky před-
čištěná. Proces čištění je totiž závislý na
rychlosti oživení mikrobiologické kultury
v biologickém stupni čištění a jeho obno-
vení by trvalo cca 2 týdny až 1 měsíc. 

Cvičení také ukázalo šíři a provázanost
dopadů dlouhodobého výpadku dodávek
elektrické energie na fungování širokého
spektra zdravotních služeb. Připravenost
na blackout je nutno řešit komplexně, pro-
tože v případě blackoutu budou mít všichni
poskytovatelé zdravotních služeb větší či
menší problémy se zásobováním naftou
pro elektorcentrály, vodou a teplem. Zdra-
votnická zařízení proto začínají aktualizovat
vlastní typové plány.

Podobné analýzy probíhaly i u dalších
organizací. Vzhledem k faktu, že cvičení
bylo realizováno pouze jako „štábní“, ne-
bylo možné plně ověřit reálnost plnění
všech stanovených úkolů. Ale i tak ze cvi-
čení vyplynula řada námětů na zlepšení
připravenosti a interoperability. Všichni
účastníci hodnotili cvičení jako užitečné
a potřebné, nicméně poukazovali na sku-
tečnost, že blackout trvající déle než 3 dny
by patrně vedl ke kolapsu. Praha totiž
nemá v současné době na svém území
žádný vhodný zdroj veřejného krizového
ostrovního provozu, který by byl schopen
zajistit nouzové zásobování elektřinou
v případě déletrvajícího výpadku přeno-
sové soustavy ČR. Tato skutečnost zna-
mená i zranitelnost integrity státu.

Přitom vybudovaný krizový ostrovní
provoz pražské distribuční soustavy se
zdrojem/zdroji na území hl. m. Prahy by byl
schopen zajistit dodávku elektřiny pro fun-
gování subjektů zajišťujících základní chod
státu a města, orgánů krizového řízení,
subjektů zajišťujících chod kritické infra-
struktury a všech subjektů či objektů zajiš-
ťujících alespoň základní životní potřeby
obyvatel města a osob na území města se
nacházejících. �

I1I Freedom from fear (S. l.). Canada’s foreign policy for

human security. Department of Foreign Affairs and Inter-

national Trade, www.humansecurity.gc.ca (1. 4. 2003).

Ing. Ivan Beneš, 
místopředseda Výboru 

pro udržitelnou energetiku 
při Radě vlády pro udržitelný rozvoj
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Snarůstajícím počtem chytrých mo-
bilních zařízení v našem užití se
ještě více umocnily bezpečnostní

hrozby, již desetiletí známé, ze světa osob-
ních počítačů. Čím více naše chytré tele-
fony a tablety umějí, tím více se stávají no-
siteli našich citlivých dat a nebezpečným
zdrojem při jejich ztrátě, zcizení, ale i pou-
hým nevhodným použitím. Poškozeným
není zpravidla jednotlivec, ale především
organizace. Rok 2013 se stal rokem, kdy
celkový počet internetových připojení
z mobilních zařízení překonal počet připo-
jení z desktopových počítačů.

Tyto hrozby nejsou cizí a neznámé, vůči
nim vyjadřují obavy až dvě třetiny společ-
ností a organizací, neboť 29 % manažerů již
má zkušenost se ztrátou těchto produktů
(tzn. téměř každý třetí telefon se ztratí nebo
je ukraden!), z toho dokonce celá čtvrtina
přiznala, že kvůli této ztrátě přišli o citlivá
firemní data, dalších 25 % potvrdilo zne-
užití svých dat nebo nevhodné nakládání
s nimi.. Nicméně proti riziku, který únik dat
nebo zpřístupnění vnitřní podnikové sítě
představuje, se brání pouhých 32 % orga-
nizací, především zavedením alespoň zá-
kladní bezpečnostní politiky pro používání
mobilních zařízení do svých směrnic.
Z toho jen pouhých 28 % zavedlo kromě
směrnic  informační bezpečnostní systém
správy mobilních zařízení (EMM/MDM).

Problém není jen na straně organizací,
podniků a institucí, ale přímo v dlaních jed-
notlivých uživatelů, zaměstnanců. Nerozli-
šují mezi osobním a služebním zařízením
a stejné, bezpečnostně špatné návyky dále
přenášejí do práce s chytrými telefony a ta-
blety nesoucí citlivá data. Například více
než 37 % lidí nepoužívá elementární zablo-
kování přístroje pomocí bezpečnostního
kódu pro odemykání, přičemž přes 35 %
uživatelů v těchto přístrojích má uložené
heslo k pracovnímu emailu, ve kterém lze
pak pročítat nejen konverzaci daného člo-
věka, ale i pročítat dokumenty obsahující
zadávací řízení, smlouvy, či jiné strategické
informace. Na straně organizace přitom
jen zhruba 10 % IT administrátorů eviduje
přístupy jednotlivých zařízení k podnikové
síti. Prostor pro útočníka je tedy obrovský.

Celé bezpečnostní riziko je umocněno
novým fenoménem skrývající se pod zkrat-
kou BYOD (z anglického Bring Your Own
Device, přines si své vlastní zařízení). Do-
mnívám se, že tento trend bude jen narůs-
tat – už teď přes 81 % zaměstnanců po-
užívá v práci soukromá mobilní zařízení.
Počet těchto uživatelů se za poslední dva
roky více než zdvojnásobil. Trend BYOD ve
využití nástrojů výpočetní a telekomuni-
kační techniky v podnicích na jedné straně
snižuje náklady za nákup firemních zařízení
a zvyšuje spokojenost zaměstnanců (po-
užívají přeci svoje, jimi zakoupené a prefe-
rované přístroje), na druhé straně klade
nemalé požadavky na zabezpečení komu-
nikací a vnitřní informační sítě. Přes 80 %

BYOD aktivit je totiž stále neřízeno. Svými
možnostmi chytré přístroje ve všech majo-
ritních platformách (iOS, Android, Win-
dows Phone) čelí cca 90 % nebezpečí
a hrozeb známých z desktopového světa.
I díky zrychlující se době a tlakům na rychlé
doručení je kvalita samotných mobilních
aplikací diskutabilní – bezpečnostní zásady
jsou často ty poslední, se kterými se vývo-
jáři zaobírají. Práva přístupu aplikacím
k systémovým zdrojům se dávají bez roz-
myslu, a proto až 87,5 % aplikací dokáží zí-
skat a přeposlat citlivá data. Navíc bohužel
v nešifrované podobě v 92 % případů.
Hrozba malwaru, účelně podvrhnutých
a škodlivých aplikací přitom každoročně
roste ve stovkách procent. Pokud téměř
polovina uživatelů pravidelně stahuje apli-
kace do svých zařízení, je vhodný čas se
zaměřit i na tuto oblast a řídit správu nejen
zařízení, ale i aplikací, informačních toků
a přístupů do podnikové sítě.

Pro všechny tyto účely a další se ideálně
hodí komplexní mobilní strategie podpo-
řená nástrojem EMM (Enterprise Mobility
Managament). Toto řešení zajišťuje vše od
správy mobilních zařízení (soukromých
BYOD i služebních) – MDM Mobile Device
Management, mobilních aplikací – MAM
Mobile Application Management, a podni-
kových dokumentů a přístupů do vnitřních
IS – MIM Mobile Information Manage-
ment. Každá z těchto oblastí obsahuje další
benefity, umožňující centrálně nastavit
mobilní zařízení včetně emailových a dato-
vých účtů a doručit požadovanou mobilní
bezpečnostní politiku. Důležitou vlastností
je také vzdálená blokace a lokalizace zaří-
zení, nebo vymazání podnikových dat
v případě krádeže nebo ztráty přístroje.
Bezpečnostní politika také může snadněji
podchytit instalování aplikací jednotlivými

uživateli (a to zakázat nebo omezit), nebo
přinést nástroje, jak takové aplikace vzdá-
leně aktualizovat nebo vymazat. Jednou
z nepřínosnějších funkcí je i vytvoření pod-
nikového aplikačního obchodu (App Store)
pro vlastní, na míru vytvořené mobilní ap-
likace a následně jejich distribuce do kli-
entských telefonů a tabletů. Poslední do-
ménou je umožnění přesného řízení práce
a přístupu k dokumentům, správa emailo-
vých příloh, přístup na Sharepoint server,
možnost nastavení automatických úloh na
základě zjištěných skutečností (například
v případě detekce jailbreak/root), a nebo
zablokování zařízení k přístupu na poštovní
účet a k dalším firemním datům v případě
porušení bezpečnostních pravidel na mo-
bilním zařízení. Pomocí EMM tedy dochází
k integraci mobilních zařízení přímo do fi-
remní infrastruktury. 

Cílem všeho je poskytnout spokojenost
jak na straně organizace, podniku, insti-

tuce, tak i samotného uživatele. Neome-
zovat jej v jeho činnosti, naopak mu po-
máhat ji zefektivnit. Mobilní zařízení, do-
stupnost dat kdekoliv kdykoliv a možnost
okamžité aktualizace informačních sy-
stémů v podniku v reálném čase zlepšuje
rozhodovací činnosti i konkurenční vý-
hodu a prokazatelně snižuje náklady. Uži-
vatel tak již nemusí stejná data zadávat
několikrát podle toho, kde se nachází,
nebo jaký systém používá. Nemusí ani
čekat na příchod do kanceláře, kde se na-
chází jeho počítač. Své reporty může
zadat ihned. Integrací mobilních zařízení
lze data zadat jen jednou, o zbytek se po-
stará firemní síť, a to včetně distribuce
konzistentních aktuálních dat na všechna
zařízení, všechny systémy a servery. Uži-
vatel chytrého telefonu nemusí mít titul
z Fakulty informatiky, aby si vše nastavil

Moderní mobilní platformy v užití magistrátu
Otázky bezpečnosti a m-governmentu



64
2I2015

sám, stačí jeho BYOD přístroj přihlásit do
EMM.

Současná situace na Magistrátu hlav-
ního města Prahy spadá do výše zmíně-
ných statistik organizací mající základní
bezpečnostní politiky užití mobilních zaří-
zení, ale žádný systém, který by jim v tom

pomáhal. Navrhované řešení a strategie
pomocí EMM je vzhledem k počtu zaměst-
nanců, úředníků a služebních mobilních
zařízení nezbytností a jedinou možnou
cestou jak zabezpečit citlivé informace, se
kterými Praha denodenně operuje. 

Na moderní mobilní platformy lze avšak
pohlížet nejen ze strany jejich organizač-
ního využití, ale také jako na mocný nástroj
otevřenosti radnice vůči Pražanům, na
usnadnění procesů i vyřizování rutinních
záležitostí, které jinak personálně zatěžují
úředníky. Tím se zefektivní chod důležitěj-
ších aspektů správy věcí veřejných a ulehčí
se přetíženým odborům. Řeč je o tzv. 
m-governmentu. Pojem e-government je
dnes již ustáleným pojmenováním pod-
pory vládnutí za využití IT, především vy-
tvořením takových služeb, kde spoustu
činností a operací je digitalizováno, v ro-
zumné míře automatizováno a spravováno
přímo samotným občanem. E-government
ale stále vyžaduje statické místo, kde
občan i úředník komunikují mezi sebou.
Typicky je to počítač, terminál, ať už ve-
řejný nebo soukromý. Mobilní chytrý tele-
fon však umožní oboustrannou komuni-
kaci kdykoliv, při procházce parkem, na
obědě nebo při shlédnutí dlouhé fronty lidí
za přepážkou. M-government není jen
o rychlosti, ale také o přidaných hodno-
tách, které statické terminály principiálně
nabídnout nemohou. A když už se nám ne-
daří v České republice pořádně zavést 
e-government, akcentace m-governmentu
je nabíledni. Proč prioritně podporovat ‚m‘ –
mobile? Jen v roce 2013 byl počet mobil-
ních připojení na internet 2,2 mld., víc než
desktopových připojení. V roce 2020 odha-
dujeme až 6,9 mld. těchto připojení. Koupě
chytrého telefonu a zapojení se do veřej-
ného života stojí dnes cca 2000 Kč za nový

a dobře vybavený chytrý telefon. Počet
jednotlivých prodaných zařízení tedy od
doby prvního iPhonu, který zpřístupnil do
té doby převážně geekovské přístroje ši-
roké veřejnosti, dynamicky rostou (2008 :
0,2mld. – 2013 : 1,5mld. – 2014 : 2,6mld. –
2020 : 5,9mld.). Však i proto je mobilních

unikátních uživatelů v roce 2014 více než
3,6 mld. a do pěti let tento počet naroste
nejméně o 1 mld. na 4,6 mld. unikátních
lidí s mobilní konektivitou. Současná
skladba používání ICT je 51 – 40 – 19 pro-
cent v pořadí osobní počítač – smartphone
– tablet. Do tří let se poměr výrazně změní
na 45 – 58 – 29 procent.  Nemít dnes re-
sponzivní weby úředních stránek a nativní
mobilní aplikace je podřezáváním si vlastní
větve, což se v nedaleké budoucnosti ne-
vyplatí.

I když je osvícený záměr na počátku, ne
vždy je jeho realizace úspěšná. Příkladem
může být mobilní aplikace Praha, která
představuje nevyužitý potenciál jinak zají-
mavé myšlenky, která postupně umírá.
Tato aplikace byla s velkou slávou publiko-
vána na podzim 2013 a jednalo se na tu
dobu o unikátní počin v republikovém po-
jetí. Stála 1,7 milionů Kč s měsíční údržbou
90 tisíc Kč. To přislíbilo kontinuální vylep-
šení a rozšiřování funkcí, jak bylo i ozná-
meno při publikaci do aplikačních ob-
chodů. Po roce a půl lze avšak konstatovat,
že se daná aplikace o moc dál nedostala,
naopak funkce, které si lidé oblíbili, přestá-
vají fungovat (recenze od Kláry Podhráz-
ské, 9. února 2015: „Též nefungují parko-
vací zóny - velké mínus“, dále Daniel
Bárek, 2. března 2015: „Mapa parkovacich
zon je videt pouze pri vysokem oddaleni,
pri priblizeni vrstva mizi.“, nebo absence
takových základních údajů, jako ty, jež zmí-
nil Ivan Kykal 17. března 2015: „Bylo by
možné do aplikace přidat úřední hodiny
jednotlivých úřadů, případně jejich od-
borů?“. I přes zajímavou funkci nahlásit
vandalismus je aplikace primárně designo-
vaná na jednostrannou komunikaci úřadů
směrem k jejím uživatelům. Nabízí se ale
tolik možností, jak motivovat Pražany sta-

rat se o své místo, kde žijí, nabízí se funkce
jednoduché povahy, které v mnoha přípa-
dech na západě i v tuzemsku aspoň čás-
tečně fungují – od nahlášení závad v měst-
ském bytě, změny způsobu placení nájmu
nebo kontrolu (nedo/pře)platku na nájem-
ném a zálohách za služby. Možnost platit
mobilně za svoz komunálního odpadu. Ob-
jednat si parkovací karty a nebo povolení
vjezdu a další rutinní úkony, které lze řešit
rychle a efektivně, automaticky a přímo
s Pražanem, bez nutnosti chodit na úřad
a trávit dlouhý čas v nekonečných fron-
tách. Čtenáře tohoto příspěvku jistě napad-
nou další případy a uvedené příklady na-
startují představivost. Možností, které lze
vhodně navrženou mobilní aplikací zajistit,
je mnoho. Nejedná se pouze o produkty
bujné fantazie, 90 % lze realizovat  vhod-
ným propojením existujících městských
systémů a vhodným nastavením způsobu
práce.

Krásným příkladem ze světa je Estonsko,
které má zhruba stejný počet obyvatel jako
město Praha. Internet tam používá 84,2 %
obyvatel, což se s ohlédnutím na statistiky
vyspělosti regionů v ČR příliš od našeho
hlavního města neliší. Svým prozíravým
přístupem nyní v Estonsku obyvatelé vy-
užívají e-government, e-školství, e-zdravot-
nictví, e-policii a další oblasti veřejného ži-
vota. Tam, kde neexistuje mobilní aplikace
pro naplnění ‚m‘, dané služby a registry
disponují alespoň responzivní verzí webu
uzpůsobenou pro mobilní přístroje. Každý
občan má svou unikátní emailovou
adresu, se kterou k těmto databázím při-
stupuje a skrze kterou může úřad jeho sa-
motného kontaktovat a komunikovat
s ním. Takto může v případě Prahy fungo-
vat mobilní aplikace s podobným přihlašo-
vacím mechanismem, který vidíme u mo-
bilních bankovnictví pro zajištění bezpeč-
nosti, nebo alespoň karta ne nepodobná
prvotní idey slavné OpenCard. Příklady ve
světe jdou ještě dál: e-volby, možnost pře-
pisu auta pomocí mobilní aplikace během
minuty (Katar), ohlášení pobytu (Dubai) a
tak dále.

Tak jako každá technologie, i mobilní
platformy jsou dobrý sluha, pokud jsou
správně využity. Zajišťují zvýšení efektiv-
nosti, produktivity, bezpečnosti a principi-
álně mobility, ať to zní jako cliché. Je po-
třeba je uchopit strategicky. Není to jen
o aplikacích a odškrtnutí si úkolu. Je to
o vzájemném propojení, inkluzi Pražana,
městských firem a radnic, magistrátu. Ví-
cecestná komunikace pak všechna tato
klišé naplní a zjednoduší život nám všem.
Vyhýbat se tomuto směru dlouhodobě
nelze. Nepodařilo-li se přenést IT agendu
na web, pak mobilní zařízení jsou stejnou
nutností, jako zavedení počítačů na pře-
lomu 80. a 90. let minulého století. Při-
jmeme zodpovědnost za mobilní strategii
teď a získáme konkurenční výhodu, nebo
budeme opět dohánět ujíždějící vlak? �

RNDr. Jaroslav Škrabálek, MBA
Fakulta Informatiky Masarykovy univerzity 
Takeplace, s. r. o., skrabalek@takeplace.eu
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V rámci uvedené priority jsou stanoveny
mimo jiné tyto strategické cíle:

•  Dopracovat územní energetické kon-
cepce tak, aby zajišťovaly alespoň pro
větší města nezbytné dodávky energie
v ostrovních provozech pro případy
nouzových stavů a rychlou a účinnou
reakci v případech rozsáhlých poruch
nebo přírodních katastrof.

•   Podporovat a rozvíjet schopnost dodá-
vek energie v lokálních (ostrovních)
subsystémech v případě rozpadu sy-
stému vlivem rozsáhlých poruch způ-
sobených živelními událostmi nebo te-
roristickým či kybernetickým útokem
v rozsahu nezbytném pro minimální
zásobování obyvatelstva a udržení
funkčnosti kritické infrastruktury.

Na strategické cíle ASEK navazuje Kon-
cepce rozvoje významných oblastí energe-
tiky a oblastí s energetikou souvisejících,
která v oblasti Elektroenergetiky stanoví
v rámci hlavních cílů „Podporovat a rozví-
jet energetickou odolnost a schopnost dis-
tribučních soustav zvládat vícenásobné vý-
padky kritických prvků infrastruktury, pří-
padně rozpad přenosové sítě a zajistit mi-
nimální úroveň dodávek elektřiny nezbyt-
nou pro obyvatelstvo a kritickou infrastruk-
turu (formou posilování infrastruktury
a ostrovních provozů u velkých aglome-
rací). V této souvislosti zajistit aktualizaci
územních energetických koncepcí krajů
tak, aby směřovaly k zabezpečení ostrov-
ních provozů v havarijních situacích ze-
jména pro velké městské aglomerace“. 

Jako nástroj v oblasti výkonu státní
správy ASEK ukládá, aby do 31. prosince
2015 MPO v součinnosti s MV zpracovalo
Národní program energetické odolnosti,
který bude zaměřen na energetickou odol-
nost a schopnost ostrovních provozů vel-
kých aglomeraci, ochranu kritické infra-
struktury, obranu před kybernetickými
útoky na klíčové systémy energetiky. Pro-
gram má obsahovat Analýzu dopadů, spe-
cifikaci nástrojů, časového harmonogramu
a zajištění řízení programu.

Lze konstatovat, že za Prahu je program
energetické odolnosti v oblasti elektro-
energetiky jako součást Národního pro-
gramu energetické odolnosti prakticky
hotov. Analýzu dopadů provedlo Cvičení
Blakout 2014 a jeho vyhodnocení Rada
Hlavního města Prahy, specifikace ná-
strojů, časový harmonogram a zajištění ří-
zení programu vyplývá z rozsáhlých studií
zpracovaných pro společnost PREdistri-
buce, a. s., a orgány Hlavního města Prahy.

Chybí vyřešit, kdo to zaplatí, neboť je
zřejmé, že alespoň bazální dodávky elek-
trické energie pro potřeby řízení státu
z hlavního města Prahy a pro fungování
alespoň základních funkcí Prahy jako velké
městské aglomerace není možné zajistit
komerčním způsobem.

Způsob řešení

Výpadek dodávek elektrické energie (blac-
kout) je jedním z nejzávažnějších ohrožení
ekonomického i společenského vývoje
současnosti. Jediným správným řešením
předcházení nežádoucích dopadů blac-
koutu v Praze je ve smyslu ASEK vytvoření
a zabezpečení ostrovních provozů (nebo
také dodávek elektrické energie v lokálních
ostrovních subsystémech), které pro
Prahu jako město a pro Prahu jako hlavní
město České republiky zajistí potřebné
množství elektrické energie ve smyslu Vý-
chodisek ke koncepci surovinové a ener-
getické bezpečnosti České republiky

schválených Usnesením vlády ČR č. 619
dne 17. 8. 2011.

Potřebné množství elektrické energie
v HMP v případě blackoutu 
jako krizové situace
V případě blackoutu Hlavní město Praha
ve smyslu Usnesením vlády ČR č. 619 po-
třebuje takové množství elektrické ener-
gie, které zabezpečí dodávky energie oby-
vatelstvu v takovém rozsahu, aby nedošlo
k zásadnímu zhoršení jeho životní úrovně
nebo ohrožení zdraví; průmyslu v tako-
vém rozsahu, aby nedošlo k zastavení jed-
notlivých výrob a poškození ekonomiky
jako celku; armádě a integrovanému zá-
chrannému systému v rozsahu, aby ne-
došlo k ohrožení bezpečnosti státu a oby-
vatelstva; státním institucím v takovém
rozsahu, aby nebyl ohrožen chod a správa
státu. Taková potřeba je cca 750 MW.

Z uvedeného množství 750 MW byla
v rámci vyhodnocení Cvičení BLACKOUT

Aktualizace Státní energetické koncepce 
z pohledu energetické bezpečnosti v Praze
Vláda ČR na svém zasedání dne 18. května schválila Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK),
která je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky na příštích 25 let. Jednou
z priorit ASEK je zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit
nezbytné dodávky energie v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické
infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.
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2014 z údajů celoročního měření společ-
nosti PREdistribuce, a. s., sumarizována
potřeba cca 300 MW, která zahrnuje 100 %
potřeb armády a IZS, státních institucí
a kritické infrastruktury, nemocnic, centrál-
ních rozvodů vody, plynu a tepla a městské
kanalizace a potřeby občanů bez omezení
v oblasti MHD. Částečně zahrnuje potřeby
jiných služeb občanům, zásobování do-
mácností elektřinou zahrnuje pouze
v malém rozsahu a potřeby průmyslu ne-
zahrnuje vůbec.

Způsob technického řešení

Ve smyslu ASEK je v případě rozpadu sy-
stému vlivem rozsáhlých poruch způsobe-
ných živelními událostmi nebo teroristic-
kým či kybernetickým útokem v rozsahu
nezbytném pro minimální zásobování oby-
vatelstva a udržení funkčnosti kritické in-
frastruktury řešením rozvoj schopnosti do-
dávek energií v lokálních (ostrovních) sub-
systémech.

Obecně, a to platí i pro Prahu, jsou
z technického hlediska možné pouze dva
přístupy k budování ostrovních provozů.
Budovat lokální subsystémy na napěťové
úrovni 0,4 kV mimo distribuční soustavu
a vybudovat komplexní lokální subsystém
v rámci distribuční soustavy na napěťové
úrovni 110 kV.

V Praze to znamená, že při uplatnění pří-
stupu „zdola“ dojde k odpojení odběrních
míst na napěťové úrovni 0,4 kV od pražské
distribuční soustavy, kdy si tito odběratelé
(rodinné domy, bytové domy, obchodní
centra, továrny apod.) vytvoří svoje samo-
statné lokální, od distribuční soustavy izo-
lované, ostrovní provozy s vlastními zdroji.
Právě na tuto oblast by měly napřít svoji
pozornost orgány Hlavního města Prahy
a jejích městských částí s osvětovou, infor-
mační a popularizační činností.

Druhým je přístup „shora“, kterým je
vytvoření ostrovního provozu nebo mno-
žiny ostrovních provozů na napěťové
úrovni 110 kV v rámci pražské distribuční
soustavy se zapojením použitelných zdrojů
na území Prahy a použitelných zdrojů
i mimo Prahu, které jsou k pražské distri-
buční soustavě připojitelné do dalších sa-
mostatných ostrovních provozů. Kritériem
použitelnosti je jednak schopnost zdrojů
pracovat v ostrovním provozu, ale hlavně
schopnost startu „ze tmy“, tj. právě v pří-
padě blackoutu. Zároveň by měly mít
výkon minimálně cca 50 MW. Takové
zdroje v současné době na území Prahy
nejsou. Vzhledem k podmínkám připojitel-
nosti nových zdrojů nelze na území Prahy
budovat a připojit komerční zdroje. Společ-
nost EGÚ Brno, která zpracovává studie
připojitelnosti, předpokládá, že jsou na
území Prahy připojitelné stále pracující ko-
merční zdroje do souhrnného výkonu ma-
ximálně 100 MW. Proto je jediným mož -
ným řešením pro vytvoření ostrovních
provozů v Praze použití nekomerčních zá-
ložních zdrojů.

Orgány státu a samosprávné orgány
Hlavního města Prahy by se měly inten-
zívně a co nejdříve věnovat vybudování
ostrovního provozu nebo provozů v rámci
pražské distribuční soustavy na napěťové

úrovni 110 kV, které by zajistily v případě
blackoutu alespoň dodávky elektrické
energie pro zajištění základních potřeb tak,
jak je definovalo vyhodnocení Cvičení
Blackout 2014. Technicky ostrovní provoz
tvoří hlavní (nebo také řídící či páteřní) vý-
robna elektrické energie se schopností
startu ze tmy a pracovat v ostrovním pro-
vozu (takové v současné době na území
HMP nejsou), vybrané transformovny
PREdi 110/22 kV, vybrané distribuční trans-
formovny PREdi 22/0,4 kV, vybraná od-
běrná místa (zejména objekty kritické infra-
struktury), centrální řídící jednotka ostrov-
ního provozu a prostředky rozpadové a bi-
lanční automatiky na všech transformov-
nách 110/22 kV PREdi.

Podmínky pro vytvoření ostrovních
provozů v jednotlivých regionech ČR
Podmínky pro vytvoření ostrovních pro-
vozů v působnosti jednotlivých distribuč-
ních společností v případě výpadku dodá-
vek elektřiny z přenosové soustavy ČR jsou
diametrálně odlišné. Zatímco ČEZ Distri-
buce, a. s., ve Středočeském, Ústeckém, Li-
bereckém, Moravskoslezském a Olomouc-
kém kraji má zdrojovou základnu na vytvo-
ření ostrovních provozů s dodávkami elek-
třiny přesahující 100 % celkové spotřeby,
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
má zdrojovou základnu na vytvoření os-
trovních provozů s dodávkami elektřiny
v rozsahu 50 až 90 % celkové spotřeby, nej-
méně příznivá situace je v Plzeňském
a Karlovarském kraji, kde zdrojová zá-
kladna pro vytvoření ostrovních provozů
činí 25 až 40 % spotřeby elektrické energie
v uvedených regionech. E.ON Distribuce,
a. s., má pro vytvoření ostrovních provozů
v Jihomoravském, Zlínském, Jihočeském

kraji a Kraji Vysočina zdrojovou základnu
v rozsahu 50 až 90 % celkové spotřeby
elektřiny. Nejhůře je na tom PREdistribuce,
a. s., provozující distribuční soustavu na
území hl. m. Prahy a Roztok u Prahy, kde
jsou sice rozptýlené zdroje elektrické ener-
gie o celkovém instalovaném výkonu 160,6
MW, žádné z nich ale nemají společnou
schopnost „startu ze tmy“ a „ostrovního
provozu“. 

Přestože v minulých letech dělilo Českou
republiku již několikrát pár okamžiků od
blackoutu, prozatím se vždy podařilo pra-
covníkům české elektrizační soustavy toto
nebezpečí odvrátit. To však neznamená, že
tomu tak musí být vždy. Podle průzkumu
PwC („PwC“ označuje všechny společnosti
skupiny PricewaterhouseCoopers Interna-
tional Limited) „The shape of power to
come“ z roku 2012 se v Evropě a Severní
Americe v roce 2030 zvýší pravděpodob-
nost blackoutu oproti současnosti o 46
procent. Vedle sluneční aktivity, rozmarů
počasí, lidských chyb stále více narůstá
hrozba teroristických útoků, kdy elektrické
sítě patří k nejzranitelnějším. Pokud by
došlo k obdobnému teroristickému útoku
na transformátory společnosti ČEPS
v transformovnách ČEPS v Řeporyjích a na
Chodově (dodávka 75 % činného výkonu
do Prahy), jako 16. dubna 2013 v USA,
a došlo by k jejich současnému vyřazení,
Praha by se ponořila do tmy na několik
týdnů (oprava zařízení v USA do obnovení
jeho provozu trvala 27 dnů). Na takovou si-
tuaci Praha není připravena a škody, které
by vznikly, by byly nedozírné. �

Ing. Václav Fryš, 
výkonný ředitel SOMA-ES, s.r.o.
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Zaměří se na tyto tři priority: boj proti
terorismu, organizovanou trestnou
činnost a kyberkriminalitu.

Program stanoví konkrétní nástroje
a opatření, které budou použity pro zajiš-
tění bezpečnosti a efektivnější řešení těchto
tří nejnaléhavějších hrozeb.

Nedávné teroristické útoky na evropské
občany a hodnoty byly koordinovány na-
příč hranicemi. Ukazuje se tak, že je třeba –
za plného dodržování základních práv – při
obraně proti těmto hrozbám spolupraco-
vat.

Za zajištění vnitřní bezpečnosti jsou
v první řadě odpovědné členské státy,
avšak na přeshraniční hrozby nemůže
žádný členský stát reagovat sám – pro bu-
dování důvěry, usnadňování spolupráce,
výměnu informací a společnou činnost je
nutná podpora EU.

Evropský maják

První místopředseda Evropské komise
Frans Timmermans v této souvislosti pro-
hlásil: „Terorismus, organizovaný zločin
a kyberkriminalita jsou komplexní a vyvíje-
jící se bezpečnostní hrozby, které překračují
evropské hranice. Je proto na čase, aby-
chom my Evropané lépe a těsněji spolupra-
covali, abychom zajistili bezpečí našich ob-
čanů.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a ob-
čanství Dimitris Avramopoulos k tomu
uvedl: „Komise se ujímá iniciativy a před-
kládá Evropský program pro bezpečnost,
jenž se zaměřuje na oblasti, v nichž může
Evropská unie přinést skutečné výsledky.
Tento program není pouze reakcí na ne-
dávné tragické události. Jedná se o obno-
vení naší společné bezpečnostní strategie
v novém politickém a právním prostředí,
v němž se všichni shodujeme na tom, že si
musíme vzájemně důvěřovat, efektivně ko-
ordinovat naši činnost a vyměňovat si in-
formace pro řešení vyvíjejících se hrozeb.“

Mezi klíčová opatření patří

Boj proti radikalizaci: Komise zřídí středi-
sko excelence, které bude v této oblasti
shromažďovat a sdílet poznatky. Středisko
bude využívat síť EU pro zvyšování pově-
domí o radikalizaci, která byla vytvořena
v roce 2011. Zlepší se tím výměna zkuše-
ností mezi pracovníky, kteří jsou na místní
úrovni přímo zapojeni do prevence radika-
lizace a násilného extremismu.

Aktualizace rámcového rozhodnutí o te-
rorismu: Záměrem je vytvořit soudržnější
právní rámec pro řešení fenoménu zahra-
ničních bojovníků. To umožní intenzivnější
spolupráci se třetími zeměmi v této oblasti.

Odstřižení zločinců od financování: Bude
posílena spolupráce mezi příslušnými or-
gány v Evropě (zejména mezi národními fi-
nančními zpravodajskými jednotkami,

které budou propojeny s Europolem); Ko-
mise posoudí nezbytnost nových právních
předpisů pro boj s financováním terorismu
a pro snadnější konfiskování majetku získa-
ného trestnou činností.

Posílení dialogu s odvětvím informač-
ních technologií: V roce 2015 vytvoří Ko-
mise spolu s významnými IT společnostmi
fórum na úrovni EU, jehož účelem bude
bojovat s teroristickou propagandou na in-
ternetu a v sociálních médiích a zkoumat,
jak řešit problémy, které příslušným orgá-
nům působí nové šifrovací technologie.

Silnější právní rámec pro střelné zbraně
bude řešit nedovolené obchodování se
zbraněmi a reaktivaci znehodnocených
zbraní, stanoví společné normy, umožní
větší sdílení informací a posílení spolu-
práce se třetími zeměmi.

Posílení nástrojů pro boj s kyberkrimina-
litou: Prioritou je najít způsoby, jak překo-
nat překážky pro vyšetřování trestných činů
spáchaných v online prostředí, zejména
pokud jde o příslušnost soudů a pravidla
pro přístup k důkazům a informacím z in-
ternetu.

Navýšení kapacity Europolu, mimo jiné
vytvořením Evropského centra pro boj
proti terorismu, díky němuž bude Europol
moci ve větší míře podporovat činnost pří-
slušných vnitrostátních orgánů zaměřenou
proti zahraničním teroristickým bojovní-
kům, financování terorismu, násilnému ex-
tremistickému obsahu online a nedovole-
nému obchodování se střelnými zbraněmi.

Otázky a odpovědi
Proč je potřeba nový program 
pro bezpečnost?
Přijatý Evropský program pro bezpečnost
je splněním závazku uvedeného v politic-
kých směrech předsedy Evropské komise
Jeana-Clauda Junckera. Nahrazuje před-
chozí strategii vnitřní bezpečnosti na ob-
dobí 2010–2014, přijatou v roce 2010 (viz
IP/10/1535). V aktuálním Evropském pro-
gramu pro bezpečnost představuje Evrop-
ská komise strategii pro řešení bezpečnost-
ních hrozeb v EU v období let 2015–2020.

EU a její členské státy jsou konfronto-
vány s významnými bezpečnostními prob-
lémy. Terorismus, organizovaný zločin
a kyberkriminalita stále více ohrožují spo-
lečnosti ve všech částech Evropy, přičemž
povaha a rozsah těchto hrozeb se změnily.
Do Evropy se přelévá politická nestabilita
z jejího bezprostředního sousedství, což
ohrožuje bezpečnostní zájmy EU.

Někteří evropští občané využívají krizí
a konfliktů v Sýrii, Iráku a Libyi ke vstupu
do teroristických skupin a po návratu
mohou představovat významné nebezpečí.
Dokladem rostoucí hrozby násilného extre-
mismu a vlivu globálních konfliktů na radi-
kalizaci evropských občanů jsou nedávné
teroristické útoky v Evropě.

Zločinci a teroristé se ve stále větší míře
zaměřují na internet. Ať už se jedná o radi-
kalizaci a nábor do teroristických organi-
zací, šíření nenávisti nebo útoky na evrop-
ské hodnoty a instituce, je nutné, abychom
se proti těmto aktům koordinovaně bránili.

Jaká je přidaná hodnota EU v oblasti
vnitřní bezpečnosti?
Za zajištění vnitřní bezpečnosti jsou stále
v první řadě odpovědné členské státy. Nic-
méně hrozby, jimž čelí evropští občané,
jsou stále rozmanitější a ve větší míře pů-
sobí přes hranice. Za bezpečnost jsou
v první řadě odpovědné členské státy,
tento úkol však již nemohou zcela splnit
samy.

Trestná činnost a terorismus nejsou
omezeny hranicemi EU ani jejích soused-
ních regionů. Vnitřní bezpečnost EU a ce-
losvětová bezpečnost jsou vzájemně zá-
vislé a propojené. Bezpečnost Unie je silně
závislá na spolupráci s mezinárodními part-
nery a sousedními zeměmi.

Boj proti organizované trestné činnosti
a terorismu je společným evropským úko-
lem. Evropský program pro bezpečnost by
měl být společným programem členských
států a orgánů EU a měl by sloužit jako zá-
klad pro spolupráci a společnou činnost
Unie.

Evropský program pro bezpečnost bude
pomáhat policii a dalším donucovacím or-
gánům různých členských států v efektiv-
nějším sdílení dat a lepší spolupráci v boji
proti přeshraniční kriminalitě. Členské státy
mohou využít podpory agentur EU. Pro-
gram pro bezpečnost se zaměřuje na vy-
tváření přidané hodnoty EU prostřednic-
tvím: 

A) snadnější výměny informací mezi donu-
covacími orgány a agenturami EU:
Příklad č. 1: Donucovací orgány využívají
Schengenský informační systém (SIS) ke
konzultaci záznamů o hledaných nebo po-
hřešovaných osobách a věcech. Komise
bude usilovat o zavedení dalších kategorií
vedoucích ke vzniku záznamů a bude pro-
sazovat využívání SIS společně s databází
odcizených a ztracených cestovních do-
kladů (SLTD), kterou spravuje Interpol.

Příklad č. 2: Evropský informační systém
rejstříků trestů (ECRIS) již nyní podporuje
zásadní výměnu informací v této oblasti.
V současnosti ECRIS používá 26 členských
států a jeho rostoucí vyžití vede k výměně
přes 100 000 zpráv za měsíc. Neobsahuje
však údaje o státních příslušnících zemí
mimo EU. Komise ECRIS rozšíří, aby v něm
bylo možné shromažďovat a sdílet údaje
o těchto státních příslušnících, kteří byli
v EU odsouzeni.

B) intenzivnější operativní policejní spolu-
práce:

Evropský program pro bezpečnost 
Evropská komise 28. dubna představila Evropský program pro bezpečnost na období let 2015–2020,
jenž bude podporovat spolupráci členských států při řešení bezpečnostních hrozeb. 
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Příklad č. 1: Policisté z několika členských
států ve společných vyšetřovacích týmech
(SVT), zřízených na určitou dobu, vyšetřují
konkrétní přeshraniční případy. Evropská
komise bude prosazovat, aby členské státy
SVT častěji využívaly, a zajišťovat, aby se
třetí země do těchto týmů zapojily, pokud
má vyšetřování mezinárodní rozměr.

Příklad č. 2: Agentury EU, zejména Euro-
pol a Eurojust, mají velmi důležitou úlohu
při usnadňování přeshraniční spolupráce
a přeshraničního vyšetřování. Při operaci
Archimedes, kterou Europol koordinoval
v září 2014 a jež se týkala řady případů zá-
važné kriminality v 34 zemích v EU i mimo
ni, bylo v celé Evropě zatčeno přes tisíc
osob. Evropská komise zdokonalí koordi-
naci práce agentur EU, aby byl jejich po-
tenciál k podpoře členských států plně vy-
užit.

C) podpory odborné přípravy a spolufinan-
cování pro bezpečnostní projekty na
úrovni EU:
Příklad č. 1: Nedávno vytvořený Fond pro
vnitřní bezpečnost (ISF) disponuje na ob-
dobí let 2014–2020 celkovým rozpočtem ve
výši přibližně 3,8 miliardy eur. Komise při-
způsobí využití ISF prioritám stanoveným
v programu pro bezpečnost, s obzvláštním
důrazem na zintenzivnění výměny infor-
mací, aktualizaci národních součásti Schen-
genského informačního systému a posílení
přeshraniční spolupráce.

Příklad č. 2: Komise posílí schopnost Ev-
ropské policejní akademie CEPOL připravo-
vat policisty na efektivní spolupráci. Ná-
rodní policejní akademie budou mít také
možnost využívat finanční prostředky EU,
aby se přeshraniční spolupráce stala běž-
nou součástí práce policie členských států.

Jaké jsou priority programu pro bezpeč-
nost na příštích pět let?

Program pro bezpečnost stanoví tři priority
pro činnost EU, které jsou soustředěny do
oblastí, v nichž může Unie dosáhnout reál-
ných výsledků:

Terorismus a radikalizace představují vý-
znamné hrozby pro vnitřní bezpečnost EU.
Nedávné teroristické útoky v EU zdůraznily
potřebu silné společné reakce EU, zejména
vůči fenoménu navracejících se zahranič-
ních bojovníků. Tento problém není nový,
ale počty bojovníků pohybujících se do ob-
lastí současných konfliktů v Sýrii, Iráku
a Libyi a nazpět, jakož i propojenost těchto
konfliktů, nemají obdoby.

Organizovaná trestná činnost má obrov-
ské lidské, sociální a ekonomické náklady
– počínaje převáděním migrantů, obcho-
dováním s lidmi, obchodem se střelnými
zbraněmi, drogami nebo cigaretami až po
environmentální, finanční a hospodářskou
kriminalitu. Pachatelé organizované
trestné činnosti se vždy snažili využívat
mezery v oblasti vymáhání práva napříč
hranicemi, a proto může být činnost EU
tak užitečná. Sítě organizované kriminality
rovněž zásobují a financují činnost tero-
ristů, což dále zdůrazňuje naléhavost ře-
šení této otázky.

Vzhledem k tomu, že naše životy, včetně
obchodu a bankovních služeb, stále více
probíhají online, nabízí kyberkriminalita
zločincům obrovské potenciální zisky. V si-
tuaci, kdy je stále více osobních informací
uloženo v digitální podobě, narušuje kyber-
kriminalita osobní bezpečnost a soukromí.
Zločinci zneužívají moderní technologie,
jako je internet, k nezákonnému online ob-
chodu s drogami a zbraněmi a dalším kri-
minálním transakcím. Boj proti online kri-
minalitě se týká i zločinů, jako je sexuální
vykořisťování dětí. Kvalitnější reakce donu-
covacích a soudních orgánů na kyberkrimi-
nalitu patří mezi priority Evropského pro-
gramu pro bezpečnost.

Program bude uvedeným hrozbám čelit
zintenzivněním a zefektivněním výměny in-
formací a operativní spolupráce mezi člen-
skými státy, agenturami EU a odvětvím in-
formačních technologií.

Jaké konkrétní kroky se plánují pro řešení
bezpečnostních hrozeb v EU?
Cílem Evropského programu pro bezpeč-
nost je posílit nástroje, které EU poskytuje
donucovacím orgánům v členských státech
pro boj proti terorismu a přeshraniční
trestné činnosti. Program dále obsahuje cí-
lená opatření, která mají být přijata na
úrovni EU.

Za prvé, program usiluje o zlepšení vý-
měny informací a větší operativní spolu-
práci mezi policejními a soudními orgány
členských států a s agenturami EU. Sy-
stémy výměny informací existují, ale ne-
jsou plně využívány. Pokud jde o operativní
spolupráci, je možné daný rámec dále roz-
víjet.

Za druhé, v boji proti terorismu program
navrhuje posílit roli Europolu zřízením Ev-
ropského centra pro boj proti terorismu
jako zabezpečeného centra pro výměnu in-
formací mezi vnitrostátními donucovacími
orgány, které bude vycházet z úspěšné čin-
nosti Evropského centra pro boj proti ky-
berkriminalitě (EC3). Také boj proti financo-
vání terorismu bude intenzivnější. Za úče-
lem prevence radikalizace prostřednictvím
internetu vytvoří Komise za účasti IT spo-
lečností fórum na úrovni EU, aby vypraco-
valo nástroje proti teroristické propagandě.

Pokud jde o boj proti organizované
trestné činnosti, je záměrem programu za-
vést účinná opatření pro sledování peněž-
ních toků posílením pravomocí finančních
zpravodajských jednotek, aby mohly lépe
sledovat finanční transakce sítí organizova-
ného zločinu, a poskytnutím širších pravo-
mocí vnitrostátním orgánům ke zmrazo-
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vání a konfiskování nezákonně získaného
majetku. Rovněž bude revidován právní
rámec týkající se střelných zbraní, aby se
zločincům a teroristům omezil přístup ke
zbraním.

Vyšetřování kyberkriminality je v mnoha
ohledech obtížné. Program navrhuje posílit
kapacitu donucovacích orgánů, zejména
prostřednictvím Evropského centra pro boj
proti kyberkriminalitě agentury Europol,
a odstraňovat překážky pro trestní vyšetřo-
vání kyberkriminality, především pokud jde
o přístup k důkazům. Současně bude mezi
prioritní činnosti zařazeno provádění stáva-
jících právních předpisů týkajících se útoků
proti informačním systémům a boje proti
sexuálnímu vykořisťování dětí.

Toto je pouze několik příkladů z rozsá-
hlého seznamu cílených opatření, která Ko-
mise v příštích pěti letech uskuteční a která
jsou podrobně popsána v Evropském pro-
gramu pro bezpečnost. Nově vznikající
hrozby si mohou vyžádat další reakci EU.

Jak se program týká jmenné evidence ces-
tujících a ochrany údajů?
Evropská jmenná evidence cestujících
(PNR) je předmětem významného práv-
ního předpisu, o němž se jedná od roku
2011. Po nedávných teroristických útocích
v Paříži a Kodani se Rada a Evropský parla-
ment zavázaly urychlit svou práci a usilovat
o dosažení dohody do konce roku 2015. Ko-
mise bude se svými spoluzákonodárci spo-
lupracovat na urychleném přijetí tohoto
efektivního právního nástroje, který je plně
v souladu se základními právy.

Komise rovněž zvažuje horizontální pří-
stup ke spolupráci se třetími zeměmi
ohledně využívání údajů PNR. Zatím Ko-
mise očekává stanovisko Evropského
soud ního dvora ohledně toho, zda je návrh
revidované dohody o PNR s Kanadou
v souladu se Smlouvami EU.

Neméně důležitá je aktuální práce Parla-
mentu a Rady na návrzích legislativy
o ochraně údajů, které předložila Komise
a které by občanům poskytly účinnější
ochranu a dále by usnadnily práci donuco-
vacích orgánů.

Jsou dnešní bezpečnostní hrozby jiné než
ty, jež byly identifikovány v roce 2010?
Tři priority identifikované v programu pro
bezpečnost nejsou novými fenomény.
Představovaly již hlavní cíle strategie
vnitřní bezpečnosti na období 2010–2014.
Došlo nicméně k vývoji v míře a komplex-
nosti těchto hrozeb a odpovídající vývoj
musí prodělat i naše evropská strategie.
V tomto ohledu program vychází z činností
prováděných v nedávných letech, a zajiš-
ťuje tak konzistentní a kontinuální činnost.

Dosahujeme bezpečnosti na úkor základ-
ních práv?
Přístup Unie k boji proti terorismu a dalším
bezpečnostním hrozbám musí vycházet ze
společných demokratických hodnot našich
otevřených společností. Bezpečnost a do-
držování základních práv nejsou v konfliktu
– představují konzistentní, vzájemně se do-
plňující cíle politiky.

Komise zajistí důkladné posouzení legis-
lativních a politických nástrojů, aby se za-

jistilo, že účinně zvyšují úroveň bezpečnosti
a jsou v plném souladu se základními
právy, a že případné dopady na volný
pohyb a ochranu osobních údajů budou
plně v souladu se zásadou proporcionality.

Přístup EU v oblasti bezpečnosti bude
dodržovat a prosazovat základní práva tak,
jak jsou zakotvena v Listině základních
práv. Všechny nástroje musí být v souladu
se zásadami nezbytnosti, proporcionality
a zákonnosti, s odpovídajícími zárukami za-
jišťujícími odpovědnost a soudní nápravu.

Co dělá EU v boji proti terorismu?
EU podporuje členské státy v prevenci te-
rorismu a boji proti němu různými nástroji.
Poskytuje právní rámec, který pomáhá ko-
ordinaci přeshraniční činnosti donucova-
cích orgánů. Mezi významné nástroje patří
Evropský zatýkací rozkaz, Evropský infor-
mační systém rejstříků trestů a mecha-
nismy vzájemné právní pomoci se třetími
zeměmi.

Zadruhé EU podporuje praktické úsilí
členských států v boji proti radikalizaci pro-
střednictvím sítě pro zvyšování povědomí
o radikalizaci, jež odborníkům a osobám
z praxe umožňuje výměnu osvědčených
postupů.

Zatřetí EU přispívá k prevenci financování
terorismu prostřednictvím právních před-
pisů proti praní peněz, sítě finančních zpra-
vodajských jednotek EU a Programu sledo-
vání financování terorismu mezi EU a USA.
Další informace o konkrétních akcích v boji
proti terorismu viz MEMO/15/3140.

Co EU dělá proti obchodování s lidmi
a převaděčství migrantů?
Převaděčství migrantů a obchodování
s lidmi jsou závažnou přeshraniční trestnou
činností, která představuje prioritu politic-
kého programu EU. Od roku 2011 má EU
směrnici pro prevenci obchodování s lidmi,
boj proti němu a na ochranu obětí. Stávající
politika a legislativní rámec přispěly k větší
a lepší spolupráci mezi různými agenturami
EU i na různých vládních úrovních. Kromě
toho budou posílená opatření proti převa-
děčství migrantů (podrobnější informace
viz také MEMO/15/3261) důležitou součástí
připravovaného Evropského programu pro
migraci.

Jak vypadá vnější dimenze bezpečnosti?
Mnoho bezpečnostních problémů vzniká
mimo EU. Spolupráce se třetími zeměmi je
zásadním prvkem Evropského programu
pro bezpečnost. EU založila protiteroristic-
kou iniciativu pro západní Balkán, která má
zlepšit regionální spolupráci a sdílení infor-
mací o boji proti terorismu a džihádismu
v evropském sousedství. Po zasedání Rady
pro zahraniční věci konaném dne 9. února
2015 EU dále zahájila nový program „Boj
proti radikalizaci a zahraničním teroristic-
kým bojovníkům“. EU v současnosti pos -
kytuje 10 milionů eur na boj proti radikali-
zaci v Sahelu a Maghrebu a pro zastavení
přílivu zahraničních bojovníků ze severní
Afriky, Blízkého východu a západního Bal-
kánu (viz IP/15/4865).

Vnějšími aspekty bezpečnosti se bude
komplexněji zabývat strategický přezkum,
který zahájila vysoká představitelka Unie

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
a místopředsedkyně Komise, jakož i probí-
hající přezkum evropské politiky soused-
ství. 

Můžete uvést příklady, kdy koordinace EU
v oblasti bezpečnosti přinesla konkrétní
výsledky?
Zločinci překračují hranice. Díky vzájemné
spolupráci máme větší šanci je dopadnout.
Evropský zatýkací rozkaz je důležitým ná-
strojem pro zadržení pachatelů trestných
činů a pro zefektivnění našich systémů trest -
ního soudnictví. Zajišťuje rychlé vrácení
mnoha podezřelých, kteří by se jinak mohli
vyhnout spravedlnosti. Zejména díky to-
muto nástroji mohl být v roce 2005 jeden
z londýnských bombových atentátníků
během několika týdnů vydán z Itálie zpět
do Velké Británie. Díky témuž mechanismu
mohly v roce 2014 belgické orgány zadržet
hlavního podezřelého z útoku v židovském
muzeu v Bruselu, jenž uprchl do Francie.

Terorismus v Evropě vyživují extremis-
tické ideologie. Díky sdílení vědomostí
a odborných znalostí jsme silnější v boji
proti radikalizaci. Síť pro zvyšování pově-
domí o radikalizaci (RAN) uspořádala 30.
ledna 2014 v Haagu Konferenci měst na
téma zahraničních bojovníků odcházejících
do Sýrie. Na této konferenci se setkalo 120
místních pracovníků z 23 dotčených měst
v různých členských státech a 50 zástupců
vnitrostátních orgánů z většiny členských
států EU a odborníků RAN, aby projednali
otázku „zahraničních bojovníků“ a vymě-
nili si znalosti a zkušenosti.

Sítě organizované trestné činnosti pů-
sobí přes hranice. Budeme-li spolupraco-
vat, můžeme je zastavit, ať jsou kdekoli.
V březnu 2015 bylo za podpory Europolu,
Eurojustu a téměř 400 příslušníků donuco-
vacích orgánů v České republice, Francii,
Maďarsku, Německu, Rakousku, na Sloven-
sku a v Kosovu[1] zatčeno 77 osob podez -
řelých z rozsáhlého převaděčství migrantů
z Kosova do EU, čímž byla tato organizo-
vaná zločinecká síť prakticky rozbita. 

Co bude následovat?
Evropský program pro bezpečnost musí
být společným programem. Výsledků
v boji proti terorismu a přeshraniční trestné
činnosti dosáhne pouze tehdy, pokud
všichni dotčení aktéři, včetně orgánů EU,
členských států, agentur EU a příslušných
subjektů občanské společnosti udělají více
pro lepší spolupráci.

Komise proto s ohledem na nadcházející
zasedání Evropské rady v červnu 2015 vy-
zývá Evropský parlament a Radu, aby tento
program schválily jako obnovenou strate-
gii vnitřní bezpečnosti a aktivně se zapojily
do jeho provádění v úzké spolupráci se
všemi příslušnými aktéry.

Komise vyzývá orgány EU a členské
státy, aby tento program přijaly jako základ
pro spolupráci a společnou činnost Unie
v oblasti bezpečnosti v příštích pěti letech
s cílem vytvořit skutečný prostor vnitřní
bezpečnosti EU. �

[1]Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce sta-
tusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti
OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního
dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.



Sdělení Gazpromu jen potvrdilo očeká-
vané. Jeho představitelé již delší čas vy-
sílali signály o tom, že se chystají opustit

ukrajinskou cestu. Jako důvod byl uváděn nát-
lak, který Ukrajina v souvislosti s tranzitem
zemního plynu vyvíjí jak na Rusko, tak Evrop-
skou unii, takže obě strany má jako „rukojmí“,
dále to má být nedostatečná péče o stávající
infrastrukturu, takže by mohlo dojít na ukrajin-
ském území k přerušení dodávky atd. V souvis -
losti s tím je třeba zdůraznit, že po celou dobu
co je dodáván zemní plyn z Ruska, od počátku
70. let minulého století, nedošlo z jeho strany
ani jednou k přerušení dodávky. To ostatně za-
znělo i na nedávné odborné konferenci, která
byla věnována bezpečnosti dodávek této ko-
modity. Představy o tom, že prostě stačí jen za-
vřít kohout a je vymalováno, jsou naprosto
scestné. Dálková přeprava zemního plynu
představuje složitý systém a je nejnáročnějším
článkem řetězce od ložiska k zákazníkovi, pro-
vozní tlaky v nejnovějších potrubních systé-
mech dosahují až 10 MPa a průměry plyno-
vodů často přesahují jeden metr (např. v ČR je
téměř 400 km o průměru 1400 mm).

Vraťme se ke sdělení Gazpromu. Ten může
garantovat nasmlouvané objemy plynu na
novém předávacím uzlu pro západní Evropu,
který plánuje postavit na turecko-řecké hranici,
uvedl Medveděv. Podle něj je ale na EU, aby
rozhodla, jak odsud bude surovinu odebírat.
Dodal, že o této věci je nutné brzy jednat, aby
byl čas na výstavbu potřebné infrastruktury na
evropské straně.

Skutečností je, že zhruba polovina ruského
plynu určeného pro Evropu proudí přes Ukra-
jinu, s níž má nyní Moskva velmi napjaté
vztahy. Gazprom letos zahájil přípravy na
stavbu plynovodu Turkish Stream do Turecka,
odkud by měl ruský plyn proudit dál do Evropy.
Firma přišla s tímto projektem poté, co koncem
loňského roku kvůli neshodám s Evropskou
unií odstoupila od výstavby plynovodu South
Stream. 

Dnes jsme v Evropě svědky plynové rošády,
která má mnoho otazníků. Evropská komise
například v reakci na sdělení A. Meveděva
uvedla, že zatím žádné konkrétní plány ohledně
plynovodu do Turecka nedostala. Turecký mi-
nistr energetiky Taner Yildiz ve stejném čase
Reuters řekl, že Gazprom zřejmě zahájí vlastní
stavbu tohoto vedení do konce června. Medve-
děv naopak zdůraznil, že Gazprom už dojednal
takřka všechny podmínky kontraktu s tureckou
státní společností Botas a na ceně se obě
strany dohodnou zřejmě ještě v průběhu
června. 

Ukrajinská cesta je potřebná

Tranzit zemního plynu přes Ukrajinu je strate-
gicky důležitý a je třeba ho zachovat i do bu-
doucna. Řekl to 21. 6. v rozhovoru pro TASR na

bezpečnostním fóru GLOBSEC místopředseda
Evropské komise pro Energetickou unii Maroš
Šefčovič. „Je to obrovská plynová dálnice,
která má kapacitu 140 mld. m3 ročně. Přes
všechny jiné projekty, o nichž se hovoří, je ne-
možné plnohodnotně nahradit kapacitu ukra-
jinského tranzitu do EU,“ zdůraznil.

Infrastruktura na tranzit plynu z Ruska do EU
se využívá jen na 57 procent. Kromě toho na
trasách, které navrhuje ruská strana, není do-
statečná infrastruktura, nebo tam jsou úzká
místa, přes něž není možné přepravit tolik
plynu, nebo infrastruktura v případě návrhu
Turecký proud je ještě jen na papíře.

Šefčovič za těmito alternativními návrhy ne-
vidí ekonomickou racionalitu. „Je třeba budo-
vat nové velké projekty jen s cílem obejít Ukra-
jinu? Ukrajina je připravená udělat velmi boles-
tivé reformy, přijala nový zákon o plynu, který
kopíruje evropskou legislativu,“ dodal místo-
předseda EK s tým, že stále očekává racionální
diskusi, která bude zohledňovat nákladovou
efektivnost, zájmy energetické bezpečnosti Ev-
ropy a která nabídne ekonomicky efektivní ře-
šení pro vývozce i dovozce plynu.

O tom, že Rusko neplánuje obnovit kontrakt
o tranzitu svého plynu přes Ukrajinu po skon-
čení platnosti současné smlouvy v roku 2019,
hovořil v dubnu v Berlíně na konferenci Valdaj-
ského klubu o energetické bezpečnosti Evropy
ruský ministr energetiky Alexander Novak. Šéf
plynárenské společnosti Gazprom Alexej Miller
uvedl, že kontrakt o tranzitu plynu přes Ukra-
jinu se prodlužovat nebude. „Všechno naše
úsilí se v současnosti soustředí na výstavbu in-
frastruktury pro transport zemního plynu do
Turecka,“ řekl tehdy Novak.

Dodávky ano, ale jak

V typovém plánu řešení krizových situací naru-
šení dodávek plynu, který vypracovalo minis-
terstvo průmyslu, a byl aktualizovaný v roce
2014, se uvádí: Úloha zemního plynu v energe-
tické bilanci ČR roste. Jeho podíl na spotřebě
primárních energetických zdrojů v posledních
letech dosahuje asi 16 %. Zdroje zemního
plynu v ČR jsou velmi malé. Roční těžba zem-
ního plynu je okolo 250 mil. m³ a představuje
cca 3 % jeho celkové roční tuzemské spotřeby.
ČR je tak téměř úplně závislá na dovozu zem-
ního plynu, a to především ze dvou různých
zdrojů – Ruské federace a Norska. Po liberali-
zaci trhu s plynem v roce 2007 začala zemní
plyn dovážet řada společností, jichž je v sou-
časnosti 20. Největším dovozcem zemního
plynu je společnost RWE Transgas a. s. K za-
bezpečení spotřeby ČR uzavřel tehdejší do-
vozce s. p. Transgas v roce 1997 dlouhodobé
kontrakty do roku 2017 s norskými producenty
a v roce 1998 dlouhodobé kontrakty do roku
2013 s ruskými producenty. V roce 2006 uza-
vřel RWE Transgas a. s. novou smlouvu s ru-

skými producenty na dodávku plynu až do
roku 2035. 

Vzhledem k závislosti na dovozu je základem
spolehlivého zásobování ČR zemním plynem
zajištění diverzifikace zdrojů a uzavření dlouho-
dobých smluv s jeho producenty. V této souvi-
slosti je třeba vzít na vědomí, že v případě nou-
zových situací mezinárodních rozměrů nebude
možné plyn dovézt z jiných blízkých teritorií
(států EU), protože i u nich přes vlastní zdroje
roste závislost na dovozech.

Při posuzování dopadů případné technolo-
gické havárie je třeba zdůraznit dopady
vážné technologické havárie tranzitního ply-
novodu, který kromě zdrojové funkce plní
funkci tranzitní. Přes území ČR je přepravo-
váno cca 28 % plynu, spotřebovávaného
v Německu a 23 % plynu z celkové spotřeby
Francie. K přerušení dodávek plynu pro
střední a západní Evropu by tak mohlo dojít
narušením přepravní trasy na území Ruska,
Ukrajiny nebo Slovenska. 

V souvislosti s prohlášením Gazpromu se
okamžitě vynořuje řada otázek. Kudy k nám
bude proudit zemní plynu po skončení ukrajin-
ské cesty? Za jakých podmínek a za jakou
cenu? A jaký dopad to bude mít, zejména ce-
nový, na konečné spotřebitele?

Pro středoevropské země je důležitá di-
verzifikace zdrojů a tras dodávek zemního
plynu, pozornost je potřeba věnovat i bez-
pečnosti dodávek elektřiny. 

Na mezinárodní konferenci Globsec v Bra-
tislavě to řekl český premiér Bohuslav So-
botka, který se spolu s kolegy ze zemí vise-
grádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko
a Maďarsko) zúčastnil panelu věnovaného
ekonomickým otázkám a konkurenceschop-
nosti zemí V4.

"Pro nás je důležitá diverzifikace tras a také
diverzifikace zdrojů, ze kterých přichází plyn do
střední Evropy. Řada zemí ve střední Evropě,
z Visegrádu pravděpodobně nejvíce Sloven-
sko a Maďarsko, jsou ve velmi složité situaci,"
uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Dodal, že je
třeba také uvažovat o projektech, které umožní
dodávky plynu do regionu z jihu Evropy. Stře-
doevropské státy podle premiéra mají zájem,
aby dodávky ruského plynu do Evropy přes
Ukrajinu nepřestaly, jak o tom uvažuje Moskva.
„Není to jenom zájem zemí v tomto regionu,
ale v případě, že by přestaly dodávky přes Ukra-
jinu, tak to pro Ukrajinu bude mít fatálně nega-
tivní ekonomické důsledky,“ zdůraznil Sobotka.

Severní proud 2

V Petrohradu na Mezinárodním ekonomickém
fóru  společnosti Gazprom, E.ON, Shell a OMV
podepsali memorandum o porozumění zajiš-
ťující spolupráci v rámci projektu infrastruktury
pro přímou dodávku ruského zemního plynu
evropským spotřebitelům.

Plynové rošády s mnoha otazníky
Ruská plynárenská společnost Gazprom potvrdila, že v roce 2019 ukončí tranzit zemního plynu do
západní Evropy přes Ukrajinu. Náměstek výkonného ředitele společnosti Alexandr Medveděv zároveň
vyzval Evropskou unii, aby urychlila rozhodování o alternativních trasách, aby si zajistila dodávky i po
tomto datu. „Po roce 2019 nebudeme exportovat plyn přes Ukrajinu. Zákazníci budou dostávat plyn na
(nově) sjednaných místech dodání,“ citovala Medveděva agentura Reuters.
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„V blízké budoucnosti strany budou pokra-
čovat na vytvoření společného podniku pro re-
alizaci projektu. Strany plánují využít pozitivní
zkušenosti a úspěchy Nord Stream AG (Se-
verní proud), která funguje od roku 2012,
včetně provedení předinvestiční přípravy,"
uvedly společnosti.

Oficiální zástupce Gazpromu Sergej Kuprija-
nov novinářům řekl, že Gazprom bude ve spo-
lečném podniku zastoupen alespoň 51 %.
„Nová trasa plynovodu bude podobná Nord
Streamu,“ dodal.

Informace k memorandu uvedla společnost
Gazprom na tiskové konferenci s tím, že by ply-
novod mohl zdvojnásobit přímé dodávky rus -
kého plynu do Evropy. Čtyři výše zmíněné spo-
lečnosti podepsaly memorandum o záměru
vytvořit dopravní infrastrukturu s cílem zajistit
dodávky ruského plynu koncovým zákazníků
z evropského kontinentu. „Podepsané memo-
randum demonstruje záměr všech zmíněných
stran postavit potrubí vedoucí od ruského po-
břeží přes Baltské moře, které by vyústilo u po-
břeží Německa. Kapacita nového plynovodu
bude 55 miliard m3 ročně,“ uvedl Gazprom ve
svém prohlášení.

Společnost Gazprom ve svém prohlášení
dále uvedla, že společný projekt s E.ON, Shell
a OMV by měl vzhledem ke klesající produkci
v Evropě zaplnit mezeru na trhu. K připravova-
nému projektu se vyjádřil také člen výkonné
rady ve společnosti OMV AG Manfred Leitner.
„Je to důležitý krok směrem k výraznému po-
sílení zabezpečení dodávek plynu do střední
Evropy a navýšení důležitosti rakouského roz-
bočovače v Baumgartenu. Naše téměř půl sto-
letí trvající spolupráce se společností Gazprom
by měla přispět k úspěchu projektu, který bude
sloužit k další diverzifikaci tras dodávané ener-
gie do Evropy,“ zmínil Leitner.

Podle názoru některých komentátorů, tím
zmíněné společnosti daly jasně najevo, že
s tranzitem ruského zemního plynu přes Ukra-
jinu v budoucnu již nepočítají. 

Turecký proud

Hodně diskutovaným je ruský projekt plyno-
vodu Turecký proud (Turkis Stream), kterým
má proudit ruským plyn do Evropy přes Tu-
recko. Má mít kapacitu 63 miliard metrů krych-
lových ročně, část tureckého plynovodu se
bude shodovat s trasou South Stream. Jak
uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov,
měla by Evropská unie projekt plynovodu pod-
pořit, protože posílí energetickou bezpečnost
Evropy. Podle něj mají zájem o plynovod také
další země v regionu. 

Turecko je pro Gazprom druhým největším
obchodním partnerem po Německu. V roce
2014 bylo dodáno do této země 27,4 mld. m3.
V současné době proudí plyn dvěma plyno-
vody, po dně Černého moře plynovodem Blue
Stream a plynovodem Trans-Balkan přes Ukra-
jinu, Rumunsko a Bulharsko. Ruské dodávky
představují asi 60 % celkové turecké potřeby.

Turecko sice do budoucnosti počítá s nárůs-
tem spotřeby plynu, ale podobně jako EU
opouští myšlenku využití plynu v elektroener-
getice. Zde spoléhá na rozvoj obnovitelných
zdrojů a na moderní lignitové elektrárny.

Pro Turecko přinese nový ruský plynovod
výhody v podobě přísunu levnějšího plynu,
než který dostává z Iránu. Stane se význam-
ným a rozhodujícím článkem v diverzifikaci do-
dávek do EU, tedy bude mít pravděpodobně
výhodnější pozici než dříve.

Turecko by se mohlo stát centrem pro ob-
chodování s plynem a s ním by vzrostl ekono-
mický i politický význam Turecka jako lokální
ekonomické i politické velmoci.

Doplňme, že ministři energetiky Ruska
a Řecka v minulých dnech podepsali dohodu
o prodloužení plánovaného plynovodu Turkish
Stream, který má dopravovat plyn z Ruska přes
Černé moře do Turecka, až do Řecka. Moskva
se bude podílet na financování projektu a bude
ho vlastnit napůl s Aténami, uvedl ruský mini-
str Alexandr Novak. Výstavba by měla začít

příští rok a skončit v roce 2019, předpokládá
dohoda. Novak podle agentury Reuters dodal,
že peníze na projekt půjčí zadluženému Řecku
ruská státní rozvojová banka VEB.

Ze Slovenska až do Turecka

Operátor slovenského plynového dopravního
systému, společnost Eustream, počátkem roku
prohlásil, že hodlá vybudovat plynovod, který
bude začínat na území Slovenska a povede
k bulharsko-turecké hranici.

Předběžná cena slovenského projektu je 750
milionů eur. Plynovod by začínal ve slovenské
obci Velké Kapušany nedaleko hranice s Ukra-
jinou a končil na bulharsko-turecké hranici, po-
dotýká bratislavský internetový zdroj vEnerge-
tike s odvoláním na zdroje ve společnosti Eu-
stream. Předpokládá se, že polovina trasy po-
vede už po stávajícím potrubí, zbývající část
bude dostavěna na území Rumunska. Stavba
je propočítána na tři roky a konečná kapacita
budoucího plynovodu může dosáhnout až 20
miliard krychlových metrů ročně.

Rusko vyhodnotí možnost připojení plyno-
vodu Eastring k Tureckému proudu, řekl 2.
června premiér Dmitrij Medveděv po setkání
s předsedou vlády Slovenska Robertem Ficem.
Slovensko začalo propagovat Eastring na za-
čátku roku 2015 poté, co se Gazprom zřekl Již-
ního proudu ve prospěch Tureckého proudu. 

Na této trase většina plynu z tranzitu pak jde
do Evropy přes Slovensko. Pokud Slovenská re-
publika přestane být tranzitní zemí pro plyn, její
rozpočet utrpí ztráty, přiznal Fico. Proto Eastring
musí být spojen s rusko-tureckým směrem, řekl.
„Jsme připraveni zvážit to, co je nám nabízeno,
i kapacitu, která bude potřeba, i financování. To
vše bude provedeno v koordinaci s postupová-
ním Tureckého proudu,“ uvedl v reakci na to
Medveděv. Eastring je plánováno vést přes Slo-
vensko, Maďarsko, Rumunsko do Bulharska.
Zpočátku se polohoval jako trasa pro dodávky
plynu na Balkán z Kaspického regionu. Evropa
plánuje po roce 2020 přijímat plyn z Ázerbájd-
žánu systémem plynovodů TANAP-TAP přes
Turecko a Řecko. Přesto Eastring získal podporu
ze strany orgánů EU a 13. května byl zahrnut do
desetiletého plánu rozvoje evropské plynáren-
ské sítě. To se však může změnit.

Eastring se tak může stát alternativním po-
kračováním Tureckého proudu. Bylo pláno-
váno ho dále budovat přes Řecko, Makedonii,
Srbsko a Maďarsko do Rakouska. Ale vedení
Makedonie a Srbska již zpochybnilo svou účast
v projektu a sdělilo, že se tak nestane bez sou-
hlasu EU a USA.

Evropa dnes řeší mnoho otazníků, které
jsou spojeny s bezpečností dodávek zemního
plynu. Jeho spotřeba dále poroste. Řešení se
nabízí řada. Ve hře je další diverzifikace tras,
dodávky zkapalněného zemního plynu a další.
Nebylo by správné vylučovat kterékoli z nich.
Je však třeba otevřeně říci, kolik která varianta
bude stát a jaký dopad bude mít na konco-
vého uživatele. Část Evropy měla být podle
plánů zásobena Severním proudem, což se
stalo, a Jižním proudem. Jižní proud by měl
nahradit Turecký proud. Pokud skutečně pře-
stane plyn proudit přes Ukrajinu, pak je jed-
ním z řešení, jak zachovat energetickou bez-
pečnost v Evropě přesto, že jím bude proudit
ruský plyn. V Severním a Tureckém proudu
totiž nebude žádný podstatný rozdíl. �
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Dokument je zaměřen na součinnost,
jež by zahrnovala opětovnou mon-
táž, zákaznické úpravy a údržbu vo-

jenských vrtulníků vyráběných společností
Bell Helicopter. 

„Těšíme se na úzkou spolupráci se spo-
lečností Bell Helicopter,” prohlásil Roman
Planička, generální ředitel LOM PRAHA, „v
posledním století jsme přední evropskou
společností poskytující podporu vojen-
ským letadlům po celou dobu jejich život-
ního cyklu v rámci NATO a v Evropě.
S ohledem na další směřování aktivit
v České republice máme stejnou před-
stavu jako Bell Helicopter.“  

LOM PRAHA poskytuje podporu ve
všech oblastech provozu vrtulníků a le-
tounů, včetně generálních oprav, moderni-
zací a celoživotní podpory dynamických
komponent (turbovrtulové motory, převo-
dovky a pomocné napájecí jednotky). Rov-
něž vyrábí a opravuje pístové motory a vr-
tule a zajišťuje pilotní výcvik ve svém Cen-
tru leteckého výcviku v Pardubicích a také
zajišťuje taktický simulační výcvik pilotů le-
tadel a vrtulníků i příslušníků pozemních
sil.

„Pro Bell Helicopter má tento vztah klí-
čový význam,“ řekl John Garrison, prezi-
dent a výkonný ředitel společnosti, „LOM
PRAHA poskytne provozovatelům našich
vrtulníků H-1 ve střední a východní Evropě
cenné znalosti o zákaznících a technické
zkušenosti z tohoto regionu. Praha a Česká
republika jsou naším prioritním centrem
pro Evropu a podpis dohody je dalším kro-
kem ke zvýšení angažovanosti společnosti
Bell Helicopter v českém leteckém prů-
myslu. Pro naše zákazníky je velkou výho-
dou, že nyní spolupracujeme s jedním
z nejlepších poskytovatelů leteckých ser -
visních služeb na světě.“ 

Společnost Bell Helicopter v současné
době vlastní a provozuje na pražském Le-

tišti Václava Havla evropské zákaznické
centrum pro úpravy, kompletaci a dodávky
produktů. Tato centrála byla zřízena jako
odpověď na zvýšenou poptávku po civil-
ních produktech a službách společnosti
v Evropě. 

Prezident Bell Helicopter  rovněž ozná-
mil, že společnost prodala první Bell 412
EPI v Evropě Policii České republiky. Vrtul-
ník bude používán na pátrací a záchranné
mise a předpokládá se, že bude dodán do
konce roku (na snímcích). 

“Bell 412 EPI je jedním z nejspolehlivěj-
ších, nejrobustnějších a nejuniverzálněj-
ších vrtulníků na trhu,“ zdůraznil Tomáš
Hytych, ředitel Letecké služby Policie
České republiky, „díky kombinaci nejmo-
dernější technologie a příznivých celko-
vých nákladů byl Bell 412 EPI jasnou vol-
bou pro naše pátrací a záchranné mise.
Důležitou roli při našem rozhodování hrála

také dobrá pověst zákaznických služeb
a dostupnost zákaznického centra Bell He-
licopter v Praze.“

Policie České republiky používá různé
verze vrtulníku Bell 412 již více než 20 let
a je dlouhodobým zákazníkem společnosti
Bell Helicopter. 

Bell 412 EPI je velmi spolehlivý a univer-
zální vrtulník, který je používán jako více-
účelový stroj v komerční sféře, při těžbě
ropy a zemního plynu, v pátracích a zá-
chranných misích a policejními a vojen-
skými složkami. Disponuje moderní leto-
vou palubou a prosklenou pilotní kabinou,
jež zlepšují situační přehled pilota a zvyšují
bezpečnost pasažérů. Je poháněn moder-
nizovanými motory Pratt & Whitney se
zlepšeným výkonem při vysokých teplo-
tách a ve velké nadmořské výšce, které za-
jišťují vyšší výkonnostní parametry v pro-
vozní kategorii A předpisu JAR OPS PC1. �

Jasná volba pro pátrací a záchranné mise
Bell Helicopter, dceřiná společnost Textron Inc., podepsala 18. června v Praze Memorandum
o porozumění s pražským podnikem LOM PRAHA poskytujícím servisní služby a podporu. 
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Spožadavkem docílit zvýšení pro-
dukce výrobků a celkově vyšší kva-
lity ve svářecím procesu se Horsch

Maschinen obrátil na SMT Systemtechnik.
Horsch Maschinen je německým výrob-
cem speciální zemědělské techniky pro
stroje na obdělávání polí. V současné době
více než 1000 zaměstnanců vyrábí talířové
brány, kultivátory, secí stroje (bodková
a disková secí technika), nákladní vozy na
obilí a stroje pro postřiky. V oblasti sváření
zemědělských produktů hledal Horsch ře-
šení s automatickým upínáním dílů do pří-
pravku a maximální možností přístupnosti
k dílu, aby mohl svářecí proces probíhat
plně automaticky, čímž se měl podstatně
zvýšit objem produkce a zároveň garanto-
vat lepší kvalitu samotného svařování.
V této souvislosti přicházelo pro Horsche
v úvahu jen použití robotů: „Dle virtuálních
šetření by použití lineární techniky ne-
mohlo zaručit požadovanou vysokou pří-
stupnost dílů, takže rozhodnutí padlo na
robotické řešení,“ říká Torsten Stehfest,
obchodní ředitel firmy Horsch Maschinen.

Robotické svářecí pracoviště předsta-
vuje dvě pracovní stanice se dvěma robo-
tickými systémy, které jsou umístěny zavě-
šené na stojanu C portálu. Oba systémy
jsou pojízdné na podlahovém lineárním
vedení a vybaveny dvěma otáčivými, vý-
kyvnými a zdvihacími portály. Průměr up-
nutí, jeho výška i délka činí pět metrů. Dále
je možno pracovat s díly o maximální
hmotnosti až 4500 kg. Aby byla zaručena
stále vysoká kvalita procesu, je každý robot
vybaven automatickým měřením Tool
Center Point (TCP). Nad každým robotem
je odsávací digestoř, která vede přefiltro-
vaný vzduch zpátky do haly. Oba roboty
mohou pracovat koordinovaně na jednom
dílu nebo každý z nich samostatně na
jiném dílu.

Pracují zde dva roboty KUKA KR 30-L16,
které jsou představiteli automatů pro
střední zátěže. S dosahem až 3102 mm
a poziční přesností 0,07 mm mají ideální
předpoklady pro precizní svářečské práce.
Díky dlouhému flexibilnímu rameni
a vhodnému kinematickému modelu má
robot k dispozici velký pracovní prostor,
který mnohonásobně zvyšuje výrobní
možnosti. Ať je namontován na podlaze
nebo zavěšen na stropu, je vždy velmi
dobře využitelný pro různá zákaznická ře-
šení. Pomocí softwaru KUKA.TouchSense
lze kompenzovat odchylky tvaru a polohy
svařenců, takže průběh trajektorie robotu
je optimální vzhledem k procesu. Software
KUKA.ArcSense zase umožňuje sledování
svaru prostřednictvím odečítání hodnot
z elektrického oblouku.

Využití tohoto automatického robotic-
kého řešení sebou přineslo rozhodující po-
krok ve výrobě a to jak ve sváření, tak při
manipulaci, kdy dochází k redukcím doby
taktu, takže se celkový výrobní čas poda-
řilo snížit o více než 50 %. Konečný zákaz -
ník a integrátor jsou přesvědčeni o robo-
tickém řešení a nevylučují další aplikace:
„Jsme ve stálém kontaktu s našimi záka-

zníky, abychom mohli optimalizovat a ino-
vovat námi dodaná zařízení a plánujeme
také možnost další automatizace ve výrobě
u Horsche,“ to říká Kristina Schneiderová,
pracovnice SMT Systemtechnik, s. r. o. �

Radek Velebil, Senior Sales Engineer,
KUKA Roboter CEE GmbH

Fota z archivu: KUKA Roboter CEE GmbH

Dva svářecí roboty KUKA zkrátí výrobní proces 
u firmy Horsch na polovinu
Od roku 1988 vyvíjí SMT Systemtechnik, s. r. o., se sídlem v dolnosaském Syke systémy pro flexibilní
uplatnění robotů, speciální stroje a také zařízení pro ocelářství a strojírenství. Podnik 
s 16 zaměstnanci se od počátku zaměřuje na zásobování rostoucího trhu využívání robotů v různých
procesních zaměřeních jako je například sváření, řezání, paletizace nebo manipulace.



► Češi stále považují nespokojené zaměst-
nance za nejpravděpodobnější zdroj útoku, za-
tímco ve světě jsou za největší hrozbu již ozna-
čováni kyberzločinci a hackeři
► Více než třetina (37 %) dotazovaných spo-

lečností celosvětově nemá aktuální přehled
o relevantních kybernetických rizicích a po-
strádá flexibilitu, prostředky i schopnosti ne-
zbytné pro boj s počítačovou trestnou činností
► V České republice i ve světě je nejobáva-

nějším slabým místem nedbalý přístup za-
městnanců, žebříčku hrozeb pak dominuje krá-
dež finančních údajů
► Češi si věří v odhalování cílených útoků

kyberkriminality - 58 % českých respondentů
uvedlo, že na identifikovaný bezpečnostní in-
cident reagují od 10 minut do jedné hodiny, ve
světě tak odpovědělo pouze 37 %
► 75 % českých respondentů se shoduje, že

nedostatek finančních prostředků limituje roz-
voj informační bezpečnosti

V souvislosti s informační bezpečností čelí
většina společností (67 %) vzrůstajícím hroz-
bám, více než třetina firem (37 %) však o aktu-
álních kybernetických rizicích či po tlačování re-
levantních hrozeb, nemá vůbec žádný přehled.
Vyplývá to z pravidelného mezinárodního prů-
zkumu o informační bezpečnosti ve firmách
(Global Information Security Survey 2014: Get
ahead of cybercrime) provedeného poraden-
skou společností EY mezi 1 825 respondenty
z 60 zemí světa včetně České republiky. Za-
tímco Češi (75 % respondentů průzkumu) stále
považují nespokojené zaměstnance za nej-
pravděpodobnější zdroj útoku, ve světě byli za
největší hrozbu – poprvé za sedmnáctiletou
historii průzkumu – označeni kyberzločinci
a hackeři.

„Kyberkriminalita je společenským problé-
mem, útokům již nelze zcela zabránit. Vzá-
jemné propojení lidí, zařízení a organizací ote-
vírá nová a nová zranitelná místa, také techno-
logie, regulační tlak a měnící se obchodní po-
žadavky vyžadují další bezpečnostní opatření.
Současní útočníci jsou přitom organizovaní,
rafinovaní a mají značné finanční prostředky.
Východisko spočívá v neustálé pohotovosti
a snaze předvídat potenciální hrozby,“ říká
Petr Plecháček, senior manažer oddělení IT po-
radenství společnosti EY v České republice.

Firmám chybí pružnost, prostředky i schop-
nosti nutné k tomu, aby dokázaly eliminovat
známé slabiny a dostatečně se v otázkách ky-
bernetické bezpečnosti zorientovaly. Celých 43
% účastníků průzkumu celosvětově a 50 % če-
ských respondentů přiznává, že suma vyčle-
něná podnikem na informační bezpečnost se
v nadcházejících dvanácti měsících navzdory
sílícím hrozbám nezvýší. „Celkové výdaje na
informační bezpečnost jsou v České republice
v porovnání se světem nižší a rozpočet roste
pomaleji,“ potvrzuje Petr Plecháček. 69 % če-
ských respondentů uvádí rozpočet méně než
20 mil. Kč (ve světě je to 54 %).

Za jednu z hlavních překážek rozvoje zabez-
pečení informací označila více než polovina
dotazovaných (53 %) nedostatek kvalifikova-
ných pracovníků, v České republice je o tom
přesvědčeno dokonce 75 % účastníků. Pouze
5 % zahrnutých společností celosvětově dále
disponuje týmem specializovaným na analýzu

relevantních hrozeb. Uvedené údaje se příliš
neliší od roku 2013, kdy na nedostatek odbor-
ných zdrojů poukázalo 50 % firem a speci-
alisty, kteří by se zabývali výhradně bezpeč-
nostními hrozbami, zaměstnávala necelá 4 %
podniků. Na rozdíl od světa je v České repub-
lice stále problémem i nedostatek kvalitních
nástrojů pro řízení informační bezpečnosti.

V žebříčku slabých míst, jež oblast zabezpe-
čení nejvíce ohrožují, vede „nedbalý či neuvě-
domělý přístup ze strany zaměstnanců“. Češi
stále považují nespokojené zaměstnance, ce-
lých 75 % respondentů, za nejpravděpodob-
nější zdroj útoku, zatímco ve světě jsou za nej-
větší hrozbu již považování kyberzločinci
a hackeři. Ve světě se 53 % šéfů obává organi-
zovaného zločinu, v ČR ho za nejpravděpo-
dobnější zdroj útoku považuje jen 31 %. Násle-
dují slabiny jako zastaralé kontroly a mecha-
nizmy bezpečnosti a využívání cloud compu-
tingu.

Nejvýraznějšími hrozbami celosvětově jsou
„krádež finančních údajů“ (28 %), „narušení
chodu nebo poškození pověsti organizace“ (25
%) a „zcizení duševního vlastnictví či infor-
mací“ (20 %). Češi se nejvíce obávají kyber-
útoků za účelem zcizení finančních informací
(50 %) a dále zneužití mobilních technologií (33
%).

Petr Fojtů, bezpečnostní specialista oddělení
IT poradenství společnosti EY v ČR, vysvět-
luje: 
„Jedinou cestou, jak se v oblasti počítačové
kriminality dobrat úspěšné strategie řízení
rizik, je odpovědná příprava vůči hrozbám,
které s počítačovou trestnou činností souvisejí.
Dopady kybernetických útoků mohou být da-
lekosáhlé, nejen z finančního hlediska, ale také
co se týče poškození dobrého jména značky
a pověsti firmy, ztráty konkurenčních výhod či
nedodržení zákonných požadavků. Firmy musí
opustit pasivní postoj a být na tomto poli ak-
tivní – pouze tak přestanou být pro útočníky
snadným cílem a stanou se jejich rovnocen-
nými soupeři.“

Loňský průzkum také ukázal, že je třeba vy-
naložit více úsilí na prevenci a lépe předjímat
možné útoky – stávající prostředí zkrátka ne-
umožňuje eliminovat veškeré bezpečnostní

průniky a rovněž samotné hrozby pocházejí ze
stále vynalézavějších a dobře financovaných
zdrojů.

„Existuje stále řada společností, jimž se zá-
klady kybernetické bezpečnosti nedaří zvlád-
nout. Vedle nedostatečné podpory ze strany
vedení a chybějících procesů a postupů odha-
lil aktuální průzkum také to, že až příliš mnoho
účastníků postrádá specializované provozní
centrum pro otázky bezpečnosti, což je
opravdu znepokojivé,“ dodává Petr Plecháček.

Další závěry průzkumu 
mezi českými respondenty
•  Odhalení podvodu: „Čeští respondenti z řad

vedoucích pracovníků jsou poměrně sebe-
vědomí v odhadu pravděpodobnosti, že cí-
lený útok odhalí (50 % versus 44 % ve světě).
A to i přesto, že 62,5 % českých společností
nemá bezpečnostní dohledové centrum (Se-
curity Operation Centre – SOC) vymezované
zákonem o kybernetické bezpečnosti (ve
světě SOC nemá 42 %). 58 % českých re-
spondentů uvedlo, že na identifikovaný bez-
pečnostní incident reagují od 10 minut do
jedné hodiny (ve světě takto odpovědělo 37
%). To je podpořeno i celkovým lepším hod-
nocením vyspělosti procesů detekce útoků
ze strany českých respondentů (56 % versus
44 % ve světě), říká Petr Plecháček.

•  Své plány obnovy podnikání či plány ob-
novy po havárii české podniky považují za
vyhovující a dostatečné. Tak je hodnotí 81 %
českých respondentů, ve světě takto odpo-
vídalo jen 66 %.

•  „Z pohledu celkového řízení informační bez-
pečnosti (governance) byli čeští respondenti
skeptičtější, než celosvětové výsledky prů-
zkumu. Vyvozujeme z toho, že jednotlivé
dílčí oblasti jsou řešeny dostatečně, ale po-
kulháváme v koncepčnějším pojetí,“ říká
Petr Fojtů.

•  České společnosti méně využívají outsour-
cing bezpečnostních funkcí. Zároveň jsou
více zapojeny v kontrole třetích stran. Ve
světě se hodně spoléhá na report vypraco-
vaný nezávislým subjektem (standard ISAE
3402) nebo na sebehodnocení.

•  Vyspělost procesu ochrany osobních dat
hodnotí pozitivně 73 % účastníků (ve světě
takto odpovědělo 47 %).

•  Pro vzdělávání v oblasti informační bezpeč-
nosti a zvyšování celkového povědomí je
více využíváno e-learningu, 68 % versus 45
% ve světě.

Mohou firmy získat náskok před
kyberzločinci?
Podniky by měly z počítačové bezpečnosti vy-
tvořit jeden z pilířů vlastní konkurenceschop-
nosti. Takový krok vyžaduje neustálou připra-
venost, schopnost předvídat výskyt nových
hrozeb a nesmířit se s pozicí „oběti“, ale na-
opak koncipovat provoz s ohledem na maxi-
mální obezřetnost. Z průzkumu vyplývají ná-
sledující doporučení:
•  Ostražitost vůči novým hrozbám. Manage-

ment by měl kybernetickým hrozbám/rizi-
kům věnovat stejnou pozornost jako ostat-

Kybernetickým útokům již nelze zabránit 
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Informace o průzkumu
Globální průzkum informační bezpeč-
nosti za rok 2014 prováděla společnost
EY v období od června do srpna roku
2014. Studie se zúčastnilo celkem
1 825 firem z 60 zemí světa zastupují-
cích veškerá hlavní průmyslová odvě-
tví. Pro účely průzkumu oslovila spo-
lečnost EY vedoucí pracovníky odpo-
vědné za informační technologie, in-
formační bezpečnost, pracovníky na
výkonných pozicích i další vedoucí
pracovníky, kteří se otázkám zabezpe-
čení informací věnují. Většina odpo-
vědí byla shromážděna na základě
osobních rozhovorů, případně pro-
střednictvím on-line dotazníků.



ním klíčovým aspektům podnikání a imple-
mentovat dynamický rozhodovací proces,
jenž umožní přijímat rychlá preventivní opa-
tření.

•  Porozumění rozsahu hrozeb. Podstatu to-
hoto doporučení tvoří komplexní, nicméně
důkladný přehled o šíři hrozeb a jejich dopa-
dech na společnost, spolu s nutností zajistit
funkční monitoring bezpečnostních hrozeb.

•  Znalost vlastních předností. Je zapotřebí,
aby napříč celým podnikem existovalo jasné
povědomí o aktivech společnosti, jež jsou
z hlediska jejího podnikání nejcennější,
včetně způsobů, jak je co nejefektivněji vy-
užívat a chránit.

•  Důraz na řešení incidentů a kritických udá-
lostí. Firma by měla pravidelně testovat svoji
schopnost odpovídajícím způsobem zasáh-
nout.

•  Snaha poučit se z chyb a dále se rozvíjet. Fo-
renzní technologie zaměřené na počítačo-
vou bezpečnost jsou naprosto klíčové. Spo-
lečnosti by měly pečlivě vyhodnocovat data
z incidentů a útoků, udržovat a navazovat
novou spolupráci a pravidelně aktualizovat
uplatňovanou strategii.
„Kromě vnitřních hrozeb je třeba uvažovat

o souvislostech v rámci celého systému –
o tom, jaký vliv na bezpečnostní situaci pod-
niku mají vztahy s třetími stranami a dodava-

teli. Pouze tehdy, podaří-li se firmám dosáh-
nout faktické připravenosti a dostatečně se
v problematice počítačové bezpečnosti orien-
tovat, mohou investice do této oblasti přinést
skutečné výsledky. Díky solidním základům
a schopnosti reagovat na změny je možné zí-
skat před pachateli počítačové trestné činnosti
určitý náskok, zavádět opatření dříve, než
budou potřeba a připravit se na hrozby, jež se
teprve objeví,“ dodává Petr Fojtů. �

Podrobnější informace včetně kompletní
zprávy ke stažení, naleznete na:

www.ey.com/GISS.
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Výhody digitálního trhu

Ekonomiky se digitalizují a v online prostoru
se rodí nové formy podnikání - zdroj potřeb-
ného růstu a zaměstnanosti. Je načase zbo-
řit digitální hranice a vydat se cestou neko-
nečných příležitostí bez bariér a omezení.
A na jejím konci? Fungující jednotné digi-
tální prostředí, propojené a bezpečné, oteví-
rající online trh všech osmadvaceti států
Unie.

Digitální agenda se stala jednou z nejdů-
ležitějších unijních politik s obrovským do-
padem na občany i podniky. Představte si
svět, ve kterém máte kvalitnější ochranu při
online nakupování, lepší telekomunikační
služby a více pracovních příležitostí v nově
vznikajících oborech.

Svět, v němž mají evropské podniky jed-
notná pravidla přeshraničního prodeje, nižší
ceny dopravních služeb a menší administra-
tivní zátěž (zejména s ohledem na začínající
malé firmy). Kde se aktivně bojuje proti pi-
rátství na internetu, bezvýhradně se chrání
autorská práva, a přitom se rozšiřuje na-
bídka legálních audiovizuálních služeb…
Právě jste si představili jednotnou digitální
Evropu se všemi výhodami, které bude mít.

Co připravuje Česko

Rozvoj digitální agendy je top tématem i pro
Českou republiku. Do června 2015 předloží
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vládě
Národní plán rozvoje sítí nové generace,
který umožní dosáhnout na cíle stanovené
Evropskou komisí. V současné době je totiž
jednou z hlavních národních priorit vybudo-
vání kvalitní vysokorychlostní sítě. Interne-
tové pokrytí je naprostým základem pro ja-
kýkoliv další rozvoj digitální ekonomiky a vy-
užívání nových digitálních služeb.

Přijme-li vláda plán, potřebné peníze
může ČR čerpat z unijních fondů (OP PIK).
V minulém roce vláda schválila v rámci pro-
gramového období kohezní politiky EU 2014
– 2020 na rozvoj vysokorychlostních přístu-
pových sítí k internetu přes 14 miliard korun
(zhruba 520 milionů eur). Další finance

z fondů podpoří růst konkurenceschopnosti
založený na vyvíjení a využívání nových ICT
technologií.

Na národní úrovni se dále připravuje nová
koncepce k digitální agendě, pracovně na-
zvaná Akční plán pro rozvoj digitální ekono-
miky v ČR. Plán by měl být dokončen v létě
2015 a shrne všechna nutná opatření, která
se budou v příštím období realizovat. Kon-
cepce bude obsahovat opatření zejména pro
oblast infrastruktury, digitálního vzdělávání
nebo přístupu ke zboží a službám na inter-
netu (rozvoj e-commerce, ochrana dat on-
line, revize autorských práv).

Akční plán zareaguje na některé nové
trendy v oblasti ekonomiky založené na da-
tech či přístupu k datům veřejného sektoru.
Všeobecně bude tento národní materiál ná-
sledovat Strategii pro jednotný digitální trh
zveřejněnou Evropskou komisí na začátku
května.

Závěry Národního konventu EU

Jednotný digitální trh nám nabídne mnoho
benefitů a byla by škoda je nevyužít. Mu-
síme ale začít rychle uvažovat jak – přizpů-
sobit své chování novým trendům, rych-
lému vývoji a udržovat si digitální tempo.
Proto se v rámci Národního konventu o Ev-
ropské unii uskutečnil kulatý stůl k tématu
digitální agendy.

Česká republika by podle závěrů z kula-
tého stolu měla usilovat o naplňování digi-
tální agendy v celé její šíři, ať už jde o oblast
digitální ekonomiky, veřejné správy, rozvoje
internetové infrastruktury či vzdělávání.
Konvent doporučuje vládě vytvořit jeden
úřad s jasně vymezenou funkcí, který by
plnil roli jednotného kontaktního místa v ob-
lasti digitální agendy. Jeden koordinátor
a propojená síť resortních strategií – to je,
podle odborníků z kulatého stolu, ideální
představa něčeho, co zatím v ČR citelně
schází.

Dále by měla Česká republika při svých
aktivitách vzít za svůj princip digital by de-
fault. V praxi to znamená, aby každá nově
zaváděná veřejná služba byla nastavena

především pro digitální využití a vyvíjena
pro online provoz. Můj názor se od doporu-
čení neliší. Tuto zásadu by měly respektovat
všechny členské státy i unijní iniciativy, pro-
tože jedině tak dokážeme snížit administra-
tivní zátěže podniků a občanů a kvalitně
mezi sebou komunikovat v digitální sféře.

A nakonec Konvent radí usilovat o co nej-
rychlejší a nejhlubší odstranění překážek pro
přeshraniční online obchodování v rámci
EU. Digitální trhy jsou nyní roztříštěné a plné
neviditelných hranic, jež online služby a ob-
chod zbrzďují. Oblast přeshraničního e-com-
merce potřebuje nový impuls. Budou-li
jasná celoevropská pravidla pro podniky
(např. dodávky a platby) i spotřebitele (např.
garantování práv při dodání vadného vý-
robku), zvýší se důvěra obou stran, která je
pro další rozvoj zásadní.

Praha to vidí stejně jako Brusel

Národní konvent o EU odvedl dobrou práci.
Pochopil, že je načase připravit se na pří-
chod pravého digitálního období, na sku-
tečné využívání všech výhod jednotného EU
digitálního trhu. Jen dodávám, že to vše
souvisí se zlepšením digitální gramotnosti,
elektronických dovedností a podporou pod-
nikatelského vzdělávání. Vítám například
kampaň Evropské komise eSkills for Jobs,
která se snaží podnítit zájem a informování
veřejnosti v oblasti IT. Více takových pro-
jektů nám pomůže pokrok k lepšímu ještě
urychlit.

Digitální agenda se stala jednou z hlav-
ních priorit nové Komise. Je dobře, že to
Česká republika vidí stejně a vnímá rozvoj
digitální agendy jako jeden z důležitých cílů.
Máme k tomu dobré výchozí podmínky, vy-
soká úroveň technické vzdělanosti a otevře-
nost české ekonomiky tvoří skvělou star-
tovní pozici. Teď už se stačí pouze rozeběh-
nout s cílem dosáhnout na co největší digi-
tální přínosy. Abychom si totiž jednou ne-
museli svět digitálních výhod a příležitostí
jenom představovat… �

Tomáš Prouza, státní tajemník pro EU

Je načase zbořit digitální hranice EU
Žijeme v digitálním věku. Proč to nebrat jako výsadu a nevyužít v rámci EU všech možností bez ohledu
na hranice jednotlivých států?



Zlato se dnes testuje jako nová aktivní
složka automobilových katalyzátorů pro
dieselové motory, u nichž snižuje emise

NOx. Dosavadní homologační testy ukazují
vyšší účinnost zlata až o 40 % oproti klasickým
platinovým katalyzátorům. Brzo se tedy mů-
žeme dočkat poměrně zásadní revoluce
v automobilovém průmyslu. Zlato má i svou
nezastupitelnou roli ve zdravotnictví, v sou-
časné době se využívá především v diagno-
stice chorob pomocí RDT testů (Rapid Diagno-
stic Test). Díky nanočásticím zlata je možné již
z jedné kapky krve diagnostikovat malárii.
Podle Světové zdravotnické organizace je
ročně prodáno až 155 milionů těchto testů.
Zlato také přispívá k péči o pacienty trpící ne-
mocí AIDS a rovněž se pracuje na zlepšení dia-
gnostiky této nemoci. Rovněž se využívá pro
odhalení raného stádia rakoviny a její ná-
sledné léčby. 

A jaká je jeho budoucnost? Jednou z odpo-
vědí na tuto otázku je tzv. flexibilní elektronika,
která využívá drát ze zlata o tloušťce několika
stovek nanometrů jako vodič pro propojení
polymerních nebo grafenových součástek.
Tyto aplikace se nyní začínají zavádět do ko-
merčního provozu v USA a některých asij-
ských státech. Jedná se především o oblast
zdravotnictví a energetiky - např. integraci so-
lárních panelů do oblečení. 

Flexibilní elektronika bude zaváděna i do lid-
ského těla, kde bude sledovat životně důležité
funkce pacienta nebo varovat před případ-
nými zdravotními problémy. Nabízí také široké
možnosti v produkci mozkových a srdečních
implantátů či robotických protéz. Díky vysoké
flexibilitě bude možné použít tento materiál
i v místech, kde to dosud nebylo možné, či kde
docházelo ke druhotnému poškození orga-
nismu, jako například u pevných elektrod vy-
užívaných pro zmírňování účinků deprese či
Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. 

A jak je na tom stříbro, má svou budouc-
nost? Jednoznačně ano. Tento kov známe
z oblasti solární energie, kde se spotřebuje
stříbra nejvíce, a celosvětová spotřeba tohoto
kovu se v roce 2018 odhaduje až na 109 mil.
uncí. Stříbro se hojně využívá v elektronic-
kém, elektrotechnickém a automobilovém
průmyslu či ve zdravotnictví. Nejnovější ino-
vací je „nositelné“ stříbro u sportovního ob-
lečení. Stříbrná vlákna přenáší v reálném čase
biometrické údaje, jako jsou tep srdce, úroveň
stresu a rytmus dýchání atleta, do senzoru,
který tato data zobrazuje. Stříbro v tomto
sportovním oblečení plní i antibakteriální
funkci a potlačuje pocení. První oblečení to-
hoto typu bylo představeno v USA na konci
minulého roku, tento rok by měl být zahájen
jeho komerční prodej. Sportovní dráha stříbra
tedy začne naplno.   

Martin Bouša, marketing executive 
se zodpovědností za inovace, SAFINA

Svět ročně spotřebuje 
miliardu uncí stříbra
Poptávka po „zeleném“ stříbře roste: v roce
2018 padne pouze na fotovoltaiku až 109 mil.
uncí.

Roční celková poptávka po stříbru se minulý
rok pohybovala kolem jedné miliardy uncí.
Největší podíl v tomto objemu zaujímá stříbro
pro průmyslové využití, dosahuje téměř 55 %.
Nejsilnějším spotřebitelem tohoto drahého
kovu je v současné době Čína, a to zejména
v elektrotechnickém a elektronickém sektoru
a rovněž při výrobě ethylenoxidu, kde se
stříbro používá jako katalyzátor. V České re-
publice se podle největšího zpracovatele dra-
hých kovů na tuzemském trhu, společnosti
SAFINA, ročně zpracuje kolem 160 tun stříbra.
Respektovaná organizace Silver Institute od-
haduje, že do roku 2018 dojde na globální
úrovni až k 27% nárůstu poptávky po tomto
drahém kovu.  

„Světová těžba stříbra dosahuje ročně přes
800 milionů uncí, tvoří tak většinový podíl ce-
losvětové nabídky, zbytek tržní nabídky zajiš-
ťuje recyklace a dodatečné vládní prodeje,“
uvedl Martin Bouša. Podle statistik Silver Insti-
tute je největším producentem stříbra Mexiko
(170 mil. uncí), následované Peru (120 mil.
uncí), Čínou (120 mil. uncí), Austrálií (60 mil.
uncí) a Ruskem (45 mil. uncí). Peněžní náklady
na primární těžbu stříbra odpovídají přibližně
9 dolarům na jednu unci.  

Nejvíce stříbra se spotřebuje na výrobu fo-
tovoltaiky tj. solárních panelů.  V tomto sektoru
by se v roce 2018 mělo podle Silver Institute
spotřebovat až 109 mil. uncí tohoto drahého
kovu. Dalšími klíčovými odvětvími jsou výroba
pájek a slitin s odhadovanou spotřebou stříbra

v příštích třech letech až 88 mil. uncí. Na třetím
místě je automobilový průmysl s odhadova-
nou spotřebou 71 mil. uncí stříbra. Následuje
výroba baterií, ethylenoxidu, průmyslových lo-
žisek, tištěného inkoustu a využití stříbra ve
zdravotnictví a pro účely čistění vody.  

„Role stříbra je díky jeho jedinečným fy-
zicko-chemickým vlastnostem v průmyslu de
facto nezastupitelná. Rostoucí využití tohoto
drahého kovu je pak zejména v tzv. zelených
technologiích, protože napomáhá k ochraně
životního prostředí. Stříbro dnes například na-
hrazuje používání chemikálií pro čistění vody
či snižuje množství spotřebovávané energie
v průmyslu a domácnostech,“ doplňuje M.
Bouša.   

Solární energie

Solární energie je efektivní alternativou k fosil-
ním palivům, jejichž omezený výskyt a efekty
znečištění jsou a během následujících let
budou rostoucím problémem. Globální trend
naznačuje rozšíření solární energie od rodin-
ných domů až po korporace a nadnárodní spo-
lečnosti. 

Stříbro je základní složkou fotovoltaických
článků, jež zachycují sluneční paprsky a pře-
měňují je v elektrickou energii. Při výrobě fo-
tovoltaických článků z krystalického křemíku
(cca 90 % všech vyrobených článků) se po-
užívá stříbrná pasta. Silver Institute uvádí, že
do roku 2016 se v solární energii předpokládá
spotřeba přibližně 70 milionů uncí stříbra
a v roce 2018 to bude o dalších 40 mil. uncí
více.    

Fotovoltaika představuje silný trh pro spo-
třebu stříbra. Od roku 2013 dochází k prud -

Flexibilní zlato a „sportovní“ stříbro hvězdami pokroku 
Drahé kovy často stály za významnými inovacemi a lidským pokrokem, ani do budoucna tomu nebude
jinak. Podíváme-li se například na zlato, tak tomuto kovu vděčíme za mnohé, třeba za fungování
internetu nebo bezpečnost kosmonautů z NASA ve vesmíru, neboť je chrání proti radiaci a vysokým
teplotám. V dnešní době hraje klíčovou roli v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí, kde je
využíváno v podobě nanočástic. 
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kému růstu počtu instalací v asijsko-pacifickém
regionu, především v Číně. Stejně tak velký po-
tenciál představuje Jižní Amerika a Afrika.
V Evropě a nejsilněji asi v Německu dochází
k pokračujícímu nárůstu v instalování nových
fotovoltaických kapacit. „Blízký východ a se-
verní Afrika jsou symbolem obrovského
a zatím stále nevyužitého potenciálu. Zmíněné
technologie se tam stávají dostupnými jen po-
malu, takže je to spíše potenciál pro budoucí
léta. Naopak jiné regiony už představily svoje
jasnější představy o využití fotovoltaiky, např.
podle posledních vyjádření je cílem indické
vlády vytvořit z této země během následujících
tří desetiletí globálního lídra ve využití solární
energie,“ upřesňuje Martin Bouša.  

Stříbro při čištění vody

Další klíčové využití stříbra je v milionech čis-
tičů vody, jež se každoročně prodají. Stříbro za-
braňuje rozšíření bakterií a řas ve filtrech
a umožňuje správný průběh čištění, protože
zbavuje pitnou vodu bakterií, chloru, trihalo-
metanů, olova, dalších částic a zápachu. Po-
dobně jako kyslík působí stříbro jako silný čis-
tič, jenž nabízí alternativu k jiným dezinfekčním
systémům. 

„Ionty stříbra začínají být také přidávány do
systémů čištění vody v nemocnicích, komu-
nálních čističek vod, bazénů a lázní. Stříbro zá-
roveň zabíjí bakterie způsobující tzv. legionář-
skou nemoc. Tyto bakterie vznikají při nahro-
madění vody v potrubí, přípojkách a vodních
nádržích,“ doplňuje M. Bouša. 

V rozvojových zemích jsou hlavním problé-
mem nemoci z vody. Ačkoliv je stále třeba ob-
jevit plný rozsah, v jakém může stříbro pomoci
vyřešit problematiku čisté pitné vody, pokra-
čující výzkum ukazuje, že použití stříbra bude
pro globální zásobování vodou klíčové.

Stříbro v oknech a ve skle

Postříbřená zrcadla jsou již dlouhou dobu ob-
líbeným prvkem v domácnostech, ale stále
ještě značná část populace není seznámena
s „neviditelným“ stříbrem neboli transpa-
rentní vrstvou stříbra, jež dává termálním
okenním tabulím schopnost odrážet horké
letní slunce ven a zároveň udržovat vnitřní tep-
lotu. Tato relativně nová technologie sehrává
zásadní roli v moderním stavebnictví, protože
podporuje ekologické a ekonomicky úsporné
bydlení. 

Silver Institute uvádí, že v domácnostech
v USA je každý rok využito přes 250 milionů
čtverečních stop postříbřeného skla.  Speci-

fický druh dvojitého okenního skla dnes do-
káže odrazit až 95 % slunečních paprsků, což
podstatně snižuje náklady na chlazení a spo-
třebu energie. Stříbrem potažené polyesterové
desky využívané k dovybavení oken jsou další
oblíbenou metodou pro snížení pronikání
světla. „S rostoucími náklady na energii a ne-
ustále vysokým zájmem o životní prostředí je
pravděpodobné, že v příštích letech popularita
skleněných výrobků s vrstvou stříbra poroste,“
uzavírá problematiku Martin Bouša. 

Světový trh s platinou zůstává v prvním
čtvrtletí 2015 v deficitu
Podle nově založené Světové investiční rady
pro platinu (WPIC) zůstal během prvních tří
měsíců 2015 světový trh s platinou v deficitu
s odhadovaným schodkem ve výši 160 tisíc
troyských uncí.  

„Platina patří mezi nejvzácnější kovy vůbec.
Díky svým jedinečným fyzikálně-chemickým
a katalytickým vlastnostem je nenahraditelná
v celé řadě průmyslových aplikací. Zásadní roli
sehrává zejména v chemickém, petrochemic-
kém a automobilovém průmyslu, kde je využí-
vána především v různých typech katalyzá-
torů. V sektoru sklářského průmyslu pak má
platina využití při výrobě speciálních prvků vý-
tokových systémů a měření teploty,“ uvedl
Viktor Fiala, generální ředitel společnosti SA-
FINA, a doplnil: „Platina se rovněž řadí mezi
vyhledávané investiční kovy, v České republice
zaznamenáváme kontinuální zájem mezi in-
vestory. V loňském roce SAFINA prodala více
než 80 kg investiční platiny.“  

Mezi hlavní faktory ovlivňující pokračující
nedostatek platiny na světovém trhu patří: 

•  Zvýšená poptávka po špercích z důvodu
naskladňování zpracovateli v Číně po
uplynulém období čínského nového roku
a pokles recyklace ve šperkařství v období
poklesu ceny platiny.

•  Celková těžební nabídka zůstala v porov-
nání s koncem roku 2014 téměř stejná zá-
sluhou rostoucích výkonů v Jižní Africe
a Zimbabwe, jež kompenzují pokles pro-
dukce v ostatních regionech.

•  Nižší nabídka recyklovaného kovu jako
důsledek poklesu recyklace ve šperkařství,
která převýšila mírný nárůst recyklace
autokatalyzátorů.

Nabídka

„Celková světová nabídka platiny je tvořena
těžbou, která vyprodukuje cca 70 % tohoto

kovu, a 30 % pak pochází z recyklace,“ pokra-
čoval Viktor Fiala.     

Během prvního čtvrtletí 2015 činila celková
světová nabídka platiny 1 835 tisíc troyských
uncí s odhadovanou těžební nabídkou ve
výši 1 385 tisíc troyských uncí. Jihoafrická tě-
žební produkce pokračovala v obnově po
šoku v roce 2014 a vyšplhala se až na 995
tisíc troyských uncí, což je o 2 % více než kon-
cem roku 2014. Zatímco produkce v Zim-
babwe vzrostla o 16 % na 110 tisíc troyských
uncí, nabídka v ostatních regionech Afriky
klesla dohromady o 10 % na 310 tisíc troy-
ských uncí, obojí je srovnání s posledním
čtvrtletím 2014. V mezičtvrtletním srovnání
klesla také nabídka recyklované platiny o 6 %
na 450 tisíc troyských uncí, a to i přes to, že
recyklace autokatalyzátorů zaznamenala
v prvním čtvrtletí 3% nárůst. Tento nárůst byl
na počátku roku 2015 způsoben slabší recy-
klační aktivitou na konci předešlého roku,
kdy nebyly plně využity všechny kapacity.
Nabídka byla také ovlivněna 23% propadem
v recyklaci šperků a nižšími maloobchodními
prodeji v Číně. 

Poptávka 

Celkový objem světové poptávky po platině
byl během prvního čtvrtletí 1 995 tisíc troy-
ských uncí, což bylo o 75 tisíc troyských uncí
více než v posledním čtvrtletí 2014. První
čtvrtletí 2015 zaznamenalo ve srovnání
s předchozím čtvrtletím nárůst poptávky po
autokatalyzátorech o 5 % na 825 tisíc troy-
ských uncí. Velký podíl na tom mají zvýšené
prodeje automobilů v Evropě a zároveň uve-
dení katalyzátorů Euro 6 na trh. V souvislosti
se zvyšováním skladových zásob v Číně po
období čínského nového roku dosáhne oče-
kávaná poptávka po platinových špercích
v prvním čtvrtletí 2015 výše 750 tisíc troy-
ských uncí. Indie v prvním čtvrtletí 2015 na-
dále představovala rostoucího lídra na trhu
s platinovými šperky díky stoupajícím malo-
obchodním tržbám. Prodeje ETF (Exchange
Traded Funds – fondy obchodované na bur-
zovním trhu) přesáhly v prvním čtvrtletí 2015
nákupy ve všech klíčových investičních regi-
onech, čímž snížily držbu zásob ETF o 50 tisíc
troyských uncí v porovnání se snížením o 30
tisíc troyských uncí na konci roku 2014. Ná-
kupy uzančních slitků a mincí dosáhly v prv-
ním čtvrtletí 2015 podobné úrovně jako
v předchozím období, a to 35 tisíc troyských
uncí. 

Budoucí vývoj 

Světová investiční rada pro platinu zároveň
reviduje a snižuje svůj celkový odhad defi-
citu na světovém trhu s platinou pro rok
2015 z původních 235 tisíc troyských uncí
stanovených koncem roku 2014 na 190 tisíc.
Odhad celkové nabídky zůstává nezměněn
ve výši 7 965 tisíc troyských uncí, jelikož se
předpokládá vyšší těžební nabídka kompen-
zovaná poklesem sekundární nabídky z re-
cyklace autokatalyzátorů. Zredukování vý-
hledu pro vývoj poptávky je primárně způ-
sobeno revizí směrem dolů v průmyslové
poptávce v Číně, jež je zapříčiněna odhado-
vaným nižším ekonomickým růstem v roce
2015. � 77
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Zátěž při odporovém sváření se mění
extrémně rychle a napájecí síť je za-
těžována velkým, rychle se měnícím

výkonem, což způsobuje značné napěťové
poklesy nebo překmity v síti. Uvedené jevy
v elektrické síti ohrožují kvalitu svarů
a zmenšují produktivitu. Svařování je ne-
rovnoměrné, zvyšuje se zmetkovost i mož-
nost prasknutí svaru. Poklesy napětí však
působí negativně i na ostatní technologie
a navíc přinášejí nárůst flickeru (blikání
světel), který se přenáší do sítě energetické
společnosti. Jeho velikost je však sledo-
vána a vyhodnocována podle normy EN
50160 a následně penalizována.

Redukovat rychlé kolísání napětí je
možné omezením proudových špiček po-
mocí kompenzátoru Equalizer pracujícího
v reálném čase. Jde o systém určený
k omezení výkyvů proudu a napětí a filtraci
harmonických složek. Využívá informace
z analýzy tvaru impulzů během svařova-
cího cyklu, dlouhého typicky stovky milise-
kund, k volbě a okamžitému připojení od-
povídajících kondenzátorů (baterií), které
v průběhu svařovacího impulzu zajistí okam -
žité dodání proudu „z vlastních zásob“.

Reakci v reálném čase zajišťují polovodi-
čové spínače a řídicí jednotka pracující
jako analyzátor kvality sítě vybavená velmi
sofistikovaným programem. Ten analyzuje
průběhy napětí a zatěžovací proudy a zjiš-
ťuje okamžitou velikost reaktance sítě.
Tento výpočet vykonává průběžně s reakcí
uvnitř poloviny periody průběhu sítě 50
Hz. Reakční doba je tak 2 až 10 ms. Elimi-
nuje tak rychlé poklesy napětí vznikající
proudovými špičkami. 

Při praktickém nasazení v případě aktiv-
ního Equalizeru (EQ) dochází k výraznému
omezení změn napětí. Také dojde k vý-
razné redukci proudu odebíraného ze sítě,
kde proud dosahuje ve špičce 800 A za-
tímco proud odebíraný svařovacím stro-
jem v okamžiku svaru je 1 600 A. To je
dáno tím, že zbylý potřebný proud dodává
EQ a sám jej čerpá v době mimo svářecí
impulz. Použitím kompenzátoru se tedy
redukuje špičkový proud svařovacího
stroje v době svaru asi na polovinu. Do-
chází tak k výrazné stabilizaci napětí sítě
a samozřejmě i k redukci flickeru. Uve-
dené měření bylo provedeno na konkrétní
instalaci EQ v ČR. S přihlédnutím ke všem

možnostem úspor je ekonomická návrat-
nost použití EQ v horizontu 6 až 12 mě-
síců.

Měřit spotřebu nebo kvalitu?

Firmy závislé na elektrické energii ji musí
považovat za surovinu, s kterou je potřeba
kalkulovat ve firemních ekonomických roz-
vahách. Energie má řadu vlastností, proto
není možné ji posuzovat pouze podle její
spotřeby. V případě, že se měří jen spo-
třeba bez znalosti jejích časových změn, čí-
selný údaj neříká nic o aktuálním stavu,
pouze nabízí velmi hrubý průměr.

Provádět rozhodnutí na základě těchto
informací, například o nákupu nové trafo -
stanice nebo o rozšíření výroby, je vysoké
riziko. Vznik zbytečných výdajů je v tako-
výchto případech velmi pravděpodobný,
přitom mohou dosahovat i řádově stovek
tisíc Kč.

Prostředky na elektrickou energii mohou
tvořit podstatnou část nákladů výrobních
firem. Přitom náklady za elektřinu ovlivňují
cenu každého výrobku a tedy i ekonomiku
celého podniku.

Při svařování lze snížit odběr proudu na polovinu
Současná elektrická síť průmyslových podniků je více než kdykoliv dříve ovlivňována provozem
připojených zařízení. Ta mají, vlivem používaných technologií, velmi dynamický charakter odběru,
vytvářející pulzující napětí. A toto pulzující napětí ovlivňuje všechny připojené stroje a zařízení, tedy
i řízené pohony a kontrolní elektroniku. Jednou z takovýchto technologií je bodové odporové sváření.
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Spotřeba za kus

Možnou cestou k úsporám jsou přesné in-
formace o spotřebě v čase a místě. Nelze
si ale vystačit pouze se souhrnnými údaji
za fakturační období získané z elektroměru
ani běžných wattmetrů. Vzhledem k dyna-
mickému charakteru dnešních firem a sou-
běžnému využívání řady zařízení na rozdíl-
ných výrobních linkách je z pohledu efek-
tivní optimalizace nákladů potřeba detail-
nější znalosti průběhu spotřeby.

Řešením je měření v mnohem kratších
časových intervalech, obvykle v řádu mili-
sekund, aby bylo možné detailně vyhodno-
tit dynamiku spotřeby v čase. Další infor-
mace přináší měření různých větví el. roz-
vodu, a v určitých případech i měření kon-
krétních zařízení. Firmy tak mohou zjistit
spotřebu na jeden výrobek či na konkrétní
výrobní operaci.

Vlastní měření se provádí různými způ-
soby, většinou instalovanými wattmetry,
nebo analyzátory – běžný multimetr je
v tomto případě takřka k ničemu. 

Rychlost měření je klíč

Energetická spotřeba je však jen jednou
oblastí, kterou by se měly výrobní firmy za-
bývat. Mnohem zásadnější – co do stability
provozu i snížení celkových nákladů na
vlastnictví výrobních linek – je měření kva-
lity energie v interních rozvodech. 

Základním předpokladem úspěšného
monitoringu kvality elektrické energie je
velmi rychlé měření, které zpřístupňuje
přesné informace o dynamice spotřeby
pro velmi krátké časové intervaly a také
údaje o špičkách, které trvají třeba jen
zlomky milisekund. Za naprosté minimum
se pro tato měření považuje přibližně 100
vzorků za jednu periodu průběhu - tedy za
jednu kompletní sinusoidu. To představuje
5000 vzorků za vteřinu (při 50 Hz). Nicméně
ve většině případů ani tato frekvence ne-
stačí a měření pak musí probíhat i 50x
rychleji. 

Obyčejné měřiče spotřeby „lžou“

Velmi krátké změny v kvalitě elektrické
energie přitom nelze zjistit základními mě-
řicími přístroji. Ty obvykle průměrují něko-
lik hodnot za delší časový interval. Analy-
zátory pro rychlé měření fungují odlišně –
zaznamenávají skutečnou hodnotu všech
veličin v daném časovém okamžiku. Díky
velkému počtu naměřených hodnot za
krátký časový interval mohou upozornit na
anomálie, které klasickými postupy není
možné odhalit. 

Bez využití rychlého měření firmy neví,
v jakém stavu jejich síť skutečně je. Nedoz -
ví se ani to, že jejich síť může mít určitý
problém. Například při zapínání strojů do-
chází v důsledku nárůstu proudu k poklesu
napětí k dolnímu limitu. Přidání dalšího
stroje ovšem může způsobit pokles, se kte-
rým si již některé citlivější stroje neporadí
– byť půjde o pokles pod minimální hranici
třeba jen na zlomek sekundy. Projevy
mohou být velmi různorodé, od náhlých
výpadků přes chybné činnosti až po poško-
zení zařízení. 

Z pohledu kumulativní hodnoty spo-
třeby energie i pomalého měření je přitom
vše v naprostém pořádku. Navíc byl uve-
den problém jen s poklesem napětí v dů-
sledku vyšší proudové zátěže zdroje – reál-
ných scénářů je mnohem více, včetně zpět-
ného rušení na vyšších harmonických fre-
kvencích. 

Skutečný stav je základní informace 

Je nutné si uvědomit i skutečnost, že sa-
motné rychlé měření není řešením prob-
lému. Poskytuje pouze informace pro roz-
hodování, jak problémům i případným
škodám předejít. Například u poklesu na-
pětí může být řešením tvrdší nebo výkon-
nější zdroj, případně přesná regulace. Ve-
dení firem, orientované pouze na přímé
provozní náklady, leckdy rychlé měření
opomíjí. Následně jim však chybí správné
údaje, které umožní přijmout opatření mi-

nimalizující celkové náklady na vlastnictví
i obtížně předvídatelná rizika. 

Začít se dá lehce

Prvním krokem ke sledování kvality elek-
trické energie může být konzultace a pr-
votní měření od specializované firmy, která
disponuje odpovídajícími měřicími pří-
stroji a dlouhodobě se této problematice
věnuje. Důležité je, aby přístroj byl scho-
pen ukládat minimálně 5000 vzorků za se-
kundu. Specializované firmy však běžně
používají přístroje, které ukládají 200 000
vzorků za sekundu a více. To následně
umožňuje detailně sledovat změny v elek-
trické síti na úrovni přechodových jevů,
které vznikají například při svařování nebo
při rozběhu motorů.    

Samotné jednorázové měření většinou
probíhá po dobu jednoho týdne, kdy se na
požadované místo nasadí uvedený analy-
zátor. Získaná data jsou poté podrobena
zkoumání pracovníkem firmy se zkuše-
nostmi v oblasti různých typů projevů elek-
trické energie. Zjištěné závěry zkoumání
jsou uvedeny do zprávy, včetně grafického
znázornění a doporučení následných kroků
k řešení. Někdy je potřeba provést domě-
ření na nižší úrovni el. sítě, aby se upřes-
nily a odhalily příčiny zjištěných problémů. 

Zcela nedostatečné je provedení posou-
zení pouze podle „energetické“ normy EN
50160. Výsledky takového, většinou auto-
matem provedeného, posouzení jsou ne-
průkazné díky volným a nedostatečným li-
mitům. 

Když se vrátíme na začátek, tak provádět
rozhodnutí pouze na základě stavu energie
z elektroměrů či wattmetrů, je jako hádat
se o barvách a Full HD detailech filmu sle-
dovaném na černobílé televizi Merkur. Pr-
votní krok je ale velmi snadný a nená-
kladný pro každý výrobní podnik, kterému
není lhostejná spolehlivost výroby i výše
účtu za elektřinu. �

Jaroslav Smetana



Neúprosný trend dnešních dní velí:
preciznost především. Právě přes-
nost je totiž u odvětví, ve kterých se

pracuje s kovy a plechy, hlavním jmenova-
telem úspěchu. U součástek, jež do sebe
musí spolehlivě zapadat, zákazník neod-
pustí žádné nepřesnosti. Navíc je nutné
držet krok s trhem, tedy připravit výrobky
k prodeji v co nejkratší době a s co nejniž-
šími náklady. Není proto divu, že kovozpra-
cující společnosti stále častěji automatizují
firemní procesy.

Správná volba ERP (Enterprise Resource
Planning) systému, který zaručí plynulý
a přesný chod výroby, se tak stává životně
důležitou. Do středu zájmu se propraco-
valy informační systémy pokrývající
všechny firemní činnosti – od příchodu za-
městnanců na směnu přes plánování vý-
roby až po prodej finálního produktu. 

Společnost DC Concept svůj komplexní
ERP systém QI přizpůsobuje specifickým
potřebám řady oborů – řešení vyvinula
i pro firmy z kovozpracujícího průmyslu. QI
je implementováno v řadě společností, pro

něž je práce s kovy či plechy jednou z klí-
čových činností – například u výrobce
autobusů SOR Libchavy, producenta ma-
nipulační techniky Prestar, společnosti MS
Technik, která se zaměřuje na lisování
a svařování plechových výlisků především
pro automobilový průmysl, či společnosti
TOKOZ. Ta je již od svého vzniku v roce
1920 spjata s výrobou visacích zámků i ko-
vání a v oblasti zabezpečovacích mecha-
nismů tak působí již více než 90 let. Sou-
časný sortiment společnosti je však mno-
hem širší a vedle zámků či stavebního
a nábytkového kování zahrnuje rovněž ná-
ročnou zakázkovou výrobu například pro
automobilky, ale i jiné strojírenské obory.

ERP systém jako základ

Podniky, které informační systém QI využí-
vají, oceňují jeho komplexnost. Dokáže
totiž podpořit všechny procesy v oblasti
zpracování plechů a kovů, navíc je vhodný
pro celou škálu společností – je jedno,
jestli se zabýváte kusovou, zakázkovou,

malosériovou, velkosériovou nebo hro-
madnou výrobou. „Hlavní přínosy nového
informačního systému vidím především
v centralizaci maximálního množství dat
na jednom místě a jejich dostupnosti pro
většinu zaměstnanců. Posun je patrný zej -
ména v oblasti řízení vlastního procesu vý-
roby. S novým informačním systémem
jsme dostali k dispozici přehlednou evi-
denci skladového hospodářství, získali pro-
pojení na nově vytvořené moduly přesně
podle našich potřeb a další funkčnosti pro
optimalizaci firemních procesů a snadnější
plánování,“ ohodnotil QI generální ředitel
SOR Libchavy Jaroslav Trnka.

S QI docílíte, aby každý produkt zcela
odpovídal zadaným parametrům. Dokáže
přesně zaznamenat a uchovat všechny vý-
robní postupy nebo vypočítat přípravný
a kusový čas. K dispozici je přes dvacet
normativů pro různé pracovní úkony, na-
příklad broušení, svařování, řezání, frézo-
vání a stříhání plechu.

Precizní a přehledné zachycení výrob-
ního postupu umožňuje jeho další zdoko-

Moderní zpracování kovů vyžaduje automatizaci 
a pokročilé plánování
V současném vysoce náročném soutěžním prostředí kovozpracujícího průmyslu uspěje jen ten, kdo
umí sledovat dění na trzích, řídit vztahy s dodavateli, eliminovat rizika a pohotově odpovídat na vývoj
poptávky i aktuální trendy. Konkurenceschopnost vytvářejí nejen kvalifikovaní zaměstnanci
a špičkové technologie. Moderní výrobce potřebuje specializovaný informační systém, který procesy
zautomatizuje a umožní využít veškerý potenciál. 
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nalování. Proto lze v QI vytvořit jak hierar-
chický a podrobný popis výrobků, tak
i velmi jednoduché jednoúrovňové kusov-
níky. QI také zajistí přehled o využitých ma-
teriálech nebo zásobách ve skladech, zí-
skáte seznam všech návodek včetně ope-
račních náčrtů a výkresů i souhrnný po-
hled na dokumentaci k jednotlivým výrob-
kům. Díky tomu s QI snadno zrychlíte prů-
chod zakázky výrobou. 

Aby byla produkce ekonomická, je důle-
žité všechny procesy i nákupy přesně na -
plánovat. QI umožňuje sestavit plán vý-
roby na základě spotřeby materiálu – tak
lze ušetřit nezanedbatelnou sumu v oblasti
využití strojů, lidské práce, materiálu

i v dalších okruzích. Samozřejmostí je ak-
tuální pohled na vyhodnocování zakázek
ze zaevidovaných dokladů bez nutnosti je-
jich zaúčtování nebo porovnání kalkulova-
ných a skutečných nákladů na výrobu. Ří-
zení a sledování výroby je logicky prová-
záno i s dalšími oblastmi firmy – persona-
listikou, financemi nebo obchodem. „Im-
plementací QI jsme získali moderní infor-
mační systém, který sjednotil veškeré
agendy do jednoho uživatelsky příjem-
ného prostředí. Razantně se nám snížila
náročnost administrativní práce a zprů-
hlednilo hospodaření,“ doplnil jednatel
společnosti Prestar František Horák.

Plánujte pokročile

U mnohých společností se setkáváme
s neschopností získat nebo realizovat za-
kázky i přesto, že poptávka po jejich výrob-
cích roste. Příčinou neúspěchu může být
nedostatečná výkonnost při výrobě nebo
absence flexibility výrobních kapacit. Auto-
matizace sama o sobě někdy nestačí. Aby
se situace vyvážila, hlavní slovo při pláno-
vání dostávají stále častěji sofistikovaná
řešení. 

Esem v rukávě kovozpracujících společ-
ností se stává nástroj pro pokročilé pláno-
vání výroby APS (Advanced Planning and
Scheduling). Ten procesy nejenom zauto-
matizuje, ale zároveň zvýší jejich efektivitu

a optimalizaci. Tím zajistí spolehlivost do-
dávek, udržitelnou kvalitu produkce, sní-
žení nákladů a podporu výroby. Zároveň
dokáže poskytnout podrobný přehled
o rozpracovanosti jednotlivých zakázek,
a to jak z ekonomického, tak i věcného po-
hledu. 

V kovozpracujícím průmyslu můžeme
během uplynulých pěti let sledovat dva
trendy – zvyšování kvality výrobků a zpřes-
nění i zrychlení plánovacích procesů. Aby
společnosti mohly tyto tendence plnohod-
notně reflektovat, opírají se právě o APS.
Technické i lidské zdroje každé organizace
jsou omezené, proto je nutné s předstihem
pečlivě rozvrhnout jejich možnosti. Kom -

plikace zapříčiněné poruchami firemního
zařízení, nepředvídatelnou absencí za-
městnanců nebo nedostatkem materiálu
ve skladě čas od času i přesto potkají kaž-
dou firmu. Proto APS testuje rizika, počítá
s několika variantami výrobního plánu
a podporuje tvorbu simulací nejrůznějších
situací i změn. Díky tomu se může firma
efektivněji přizpůsobovat podmínkám zá-
kazníků – plánování výroby na základě je-
jich požadavků je v dnešní době, kterou
mnozí v důsledku krize nazývají „dobou zá-
kazníka“, nejúčinnější prostředek ke zvý-
šení konkurenceschopnosti. 

Celkově se do středu zájmu dostávají
jednotná softwarová řešení, jako například
QI, která APS integrují. Nástroj pak prostu-
puje celým systémem a zajišťuje opera-
tivní řízení výkonnosti a controlling výrob-
ních kapacit. V moderních ERP systémech
může být APS navíc propojeno s projekto-
vým řízením. Toto spojení je výhodné, pro-
tože z praxe víme, že ve většině organizací
probíhají vedle procesního řízení složité
jednorázové akce, které je nutné vést pro-
jektově. Kombinaci APS a projektového ří-
zení však nabízí jen omezený počet vý-
robců informačních systémů.

Výhodou jednotných ERP systémů je za-
jištění oběhu veškerých firemních infor-
mací a současné pokrytí všech firemních
procesů. Výrazně tak pomáhají manage-
mentu společnosti, protože chod celé

firmy lze řídit z jednoho místa: od evidence
docházky zaměstnanců a vypočítávání je-
jich mezd přes kontrolu rozpočtu i pro-
jektů, prodej zboží v internetových obcho-
dech v segmentech B2B či B2C a podporu
CRM i marketingu až k poskytnutí aktuál-
ních manažerských přehledů. Za každých
okolností se ale vyplatí výběr zkušeného
implementačního partnera, za něhož ho-
voří oborové reference dokládající kvalitu
implementace i samotného ERP systému. 

Řešení QI v Kovokonu

Informační systém QI byl implementován
v téměř tisícovce firem. V oblasti zpraco-
vání kovů jeho výhod využívá vedle řady
dalších také například společnost Kovokon
Popovice. Jedná se o moderní dynamicky
se rozvíjející společnost, která se již od
svého vzniku v roce 1998 specializuje na
sériovou výrobu kovových součástí. Její
zákazníci jsou z oblasti automobilového,
elektrotechnického a leteckého průmyslu.
Firma vznikla jako rodinný podnik otce a tří
synů, díky zavádění moderních technologií
ve výrobě postupně výrazně zvyšovala
produktivitu, kvalitu svých výrobků a nava-
zovala trvalé obchodní vztahy s význam-
nými zákazníky, jako jsou například Si-
emens, ABB, Denso nebo Leroy Somer.

Před implementací QI v Kovokonu po-
užívali vlastní programy napojené na jed-
notlivé agendy. Decentralizovaný software
ale nebyl dostačující a management začal
hledat řešení, jež bude spolehlivě fungovat
pro většinu oblastí v podniku a poskytne
jednotné výstupy ze systému. Mezi před-
poklady, které měl systém splňovat, patřila
podpora tvorby mezd z výrobních pod-
kladů, což ne každý systém v té době nabí-
zel. Dále bylo nutné evidovat požadavky
odběratelů, sledovat jejich průběh ve vý-
robním procesu, informovat o aktuálním
stavu zásob a zajistit finální ekonomické
vyhodnocení jednotlivých zakázek. Ne-
méně důležitým kritériem pro výběr se
stala i možnost pružně reagovat na aktu-
ální požadavky, což se díky integrovanému
vývojovému nástroji QI Builder podařilo.

QI je v Kovokonu hlavním informačním
centrem. Díky němu se procesy ve firmě
zefektivnily a postupně se stále zdokona-
lují. QI zpracovává podklady jak pro účetní,
tak pro management společnosti. 

Jak například funguje QI ve výrobě? Pa-
leta jede ze skladu do výroby a zároveň
projde přes čtečku čárového kódu, která je
přes wifi napojena na QI. U tohoto materi-
álu informační systém zaznamenává, od
jakého dodavatele pochází, kdo na dané
zakázce pracuje, jak dlouho bude zpraco-
vávána a kdy bude mířit do expedice. Ve
výrobě vytížení kapacit strojů a lidí sleduje
další systém, který data posílá k vyhodno-
cení do QI. Informace následně slouží jako
podklady pro řízení výrobních zakázek
podle jednotlivých operací od žádanek
přes výrobní příkazy. Data o efektivitě
práce zaměstnanců se odrážejí i ve
mzdové složce. 

QI pokrývá veškeré důležité procesy
společnosti. Výsledkem je efektivní řízení
firmy s 270 zaměstnanci, které přináší ne-
zanedbatelné finanční úspory. �
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Je nezbytně třeba všude, kde osídlovací
poměry jsou příznivé a tratě již zřízené,
účelně rozmnožit počet vlaků, zrychlit

dopravu a přiměřeně upravit jízdné, aby bylo
čeleno vzrůstající soutěži silničních auto-
busů. Týče se to především drah místních, na
nichž je osobní doprava dosud velmi slabá
a provoz drahý, ježto připadá na jednu dopra-
venou osobu zhusta více jak 1000 kg mrtvé
váhy. U kolejových motorových vozidel je
tento poměr daleko příznivější a proto jim vě-
nují železniční správy značnou pozornost.

Francouzská továrna Michelin v Clermont-
Ferraud připadla na myšlenku opatřit kola
kolejových autobusů pneumatikami a sestro-
jila v r. 1929 vůz, s nímž konala první pokusy
na tovární koleji a které měly hlavně za účel
určit správný tvar pneumatiky.

Již v následující zimě 1929/30 bylo pokra-
čováno se zkouškami na horské trati La-
queille-Mont Ďoré, která má stoupání až 40
‰ do nadmořské výšky 1000 m při krajně ne-
příznivých směrových poměrech (poloměry
oblouků pod 250 m). Vzdor sněhu a ledu
byla udržována pravidelná doprava průměr-
nou rychlostí 75 km/h. Docílená největší
rychlost byla 95 km/h. konstrukce pneuma-
tiky je patrná z obr. Ocelové diskové kolo je
opatřeno pneumatikou se speciálním rýho-
váním, a má na vnitřní straně okolek z oce-
lového plechu. Tlak vzduchu v pneumatice
je 6 kg/cm2. Ježto dotykovou plochu mezi
kolem a kolejnicemi tvoří pás asi 4 cm ši-
roký, nelze jednotlivé kolo zatížiti více než
700 kg. Z toho vyplývá, že konstrukce vozu
musí býti velmi lehká, aby této podmínce
bylo vyhověno.

Gumová obrně tlumí veškeré nárazy, které
vznikají předjížděním kolejnicových styků, na
křižovatkách a na výměnách, takže činí jízdu
měkkou a nehlučnou a šetří vozidlo. Zvyšuje
koeficient tření na 6,2 tj. 3 až 4 násobek tření

mezi ocelový kolem a kolejnicí, takže lze vy-
stačit s poměrně menším počtem hnacích os.

Pneumatika je tak opatřena, že nahodilým
prasknutím sedne kolo pouze asi o 10 mm,
což nelze za jízdy ani poznat, jak pokusy bylo
dokázáno.

Postupem času bylo postaveno 9 typů. Vůz
typu 5 je vidět na obr. Spodek spočívá na 3
osách a nese hliníkovou skříň tvaru letadlo-
vých kabin (Wibauld). Motor je konstrukce
Hispano-Suiza 46 HP. Vůz váží prázdný 3,29 t,
je opatřen 10 sedadly a může být zatížen
910 kg. S tímto vozem bylo dne 10. září 1931
docíleno na trati Paříž-Deauvile (211 km) prů-
měrné rychlosti 99 km/h a na zpáteční cestě
107 km/h. Celá trať tam byla projeta za 2 hod.
14 min. a zpět za 2 hod. a 03 min.

U příležitosti sjezdu franc. Inženýrů v Paříži
dne 23. – 29. září 1931 byla s tímto vozem
podniknuta pro účastníky sjezdu zkušební
jízda na úseku trati Galardon – St. Arnault en
Yvelines, které se pisatel též zúčastnil. Při roz-
jíždění měl vůz po 600 m již rychlost 80 km/h.
Zábrzdná cesta činila při této rychlosti 100 m.
Maximální dosažená rychlost byla 98 km, při
níž byla jízda tak tichá a klidná, že nebýt před
očima tachometru, který ukazoval rychlost
jízdy, bylo by těžko ji odhadnouti. Vůz přímo
po kolejích klouže.

Nejnovější – 9. typ „Micheline“ je patrný
z obr. Vůz spočívá na dvou podvozcích,
z nichž přední má 3 osy a nese motor Pan-
hard-Lavassor 20 HP. Spotřeba pohonné
látky činí 20 l na 100 km. Poháněny jsou 2.
a 3. osa. Motor má 4 rychlosti a jednu pro
zpětný chod. Zadní podvozek má 2 osy. Skříň
má 24 sedadel umístěných v prostoru
6,4x2,4 m. Místo pro řidiče je vpředu a oddě-
leno měchem a stěnou. Vůz váží prázdný
6530 kg a může býti zatížen 2160 kg.

Vozů 9. typu používají francouzské vý-
chodní dráhy s úspěchem na svých tratích.
Doufejme, že shledáme se brzy s podobným
vozem též na některé trati u nás – alespoň
na zkoušku. Podle výsledků docílených s tě-
mito vozy ve Francii, lze soudit na úspěch
i u nás. �

Ing. Kolínský

ZAUJALO NÁS 1931

Kolejový motorový vůz „Michelin“ na pneumatikách v provozu francouzské východní dráhy Kolejový autobus „Michelin“, který 11. září 1931
projel trať Paříž – Deauville

Kolejový autobus „Michelin“ na pneumatikách
Svízelná situace, v níž se za dnešních hospodářských poměrů ocitají všechny železnice, staví
železniční správy před úlohu, docílit vhodnými opatřeními nejen snížení provozních výdajů, ale také
zvýšení frekvence za účelem zvýšení příjmů. 

Diskové kolo opatřené pneumatikou a ocelovým
okolkem
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