
Technologický rozvoj, chytrá mobilní
zařízení, digitalizace a úspory 
– to vše je Průmysl 4.0

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

4
2015

Ročník 14

V tomto čísle 
se představují:



2016

15. - 18. 3. 2016
VÝSTAVIŠTE BRNO



3
4I2015

Navržení kandidáti jsou vzorem svou od-
borností, angažovaností i svými život-
ními osudy a přístupem k práci a lidem.

Za měřitelnými daty a výsledky musíme vždy
hledat konkrétní lidi, ty, kteří strhávají ostatní
k dobré práci. Myslím, že k dosavadním nosi-
telům tohoto prestižního ocenění přibydou
další výjimečné osobnosti, které si medaili, po-
jmenovanou po velkém českém panovníkovi
a vpravdě evropském státníkovi, za svou do-
savadní práci a postoje zaslouží,“ uvedl mini-
str Mládek při představení nominovaných
osobností.

Novými nositeli tohoto prestižního ocenění
jsou paní Magdalena Souček, vedoucí part-
nerka EY Česká republika a jedna z nejvlivněj-
ších žen českého byznysu, J. E. Hayong Moon,
velvyslanec Korejské republiky, který stojí za
řadou významných investic korejských firem
do ČR, Pavel Juříček, generální ředitel BRANO
GROUP, a. s., jež dokázal vybudovat firmu ev-
ropského a světového formátu, Luboš Novák,
autor řady patentů, jehož firma MEGA patří
k světovým lídrům v oblasti membránových
technologií a v kategorii mladých expertů
a ino vátorů uspěl vědecký pracovník VUT
Brno Miroslav Kolíbal.

Na konferenci ARVE, která udílení medailí
předcházela, ministr Jan Mládek poprvé před-
stavil Národní iniciativu Průmysl 4.0 jako nej-
významnější inovační výzvu nové fáze prů-
myslové revoluce, která jako technologická
a strukturální změna zasáhne prakticky

všechny obory lidské činnosti. „Mezi základní
atributy konceptu Průmyslu 4.0 patří inte-
grační role internetu v komunikaci strojů a vý-
robků, rozvoj komunikačních, výpočetních, ky-
bernetických a automatizačních technologií,
digitalizace a rychlé internetové připojení
a řada dalších kroků, které bude muset česká
výrobní základna realizovat pro zachování kon-
kurenceschopnosti,“ řekl při zahájení konfe-
rence Jan Mládek.

Magdalena Souček

Magdalena Souček, žena, která se během
pouhých několika málo let dokázala stát ve-
doucí partnerkou jedné ze společností Velké
čtyřky. Další tři roky jí stačily k tomu, aby pře-
vzala zodpovědnost za část regionu střední
a jihovýchodní Evropy. Dopomohla jí k tomu
cílevědomost, ochota k enormnímu pracov-
nímu nasazení, vytrvalost a zdravé sebevě-
domí neboli jak sama říká – umění jít si za
svým. Se stejným osobním nasazením a úsi-
lím se zasazuje o kultivaci českého podnika-
telského prostředí. Magdalena Souček je rov-
něž milovnicí umění a jeho mecenáškou.

Magdalena Souček vystudovala University
of Massachusetts Boston ve Spojených stá-
tech, kam s rodinou emigrovala v roce 1980.
V Praze studovala medicínu, které se věnovali
oba její rodiče, nicméně v zámoří změnila obor
na ekonomii. O tom, že se vydala na správnou
cestu, ostatně svědčí zbytek její životní dráhy.

V zámoří získala titul Certified Public Accoun-
tant a stala se členkou American Institute of
Certified Public Accountants. Svou kariéru za-
hájila v Bostonu, kde pracovala jako asistent
auditora. O nemnoho let později pobočku
stejné poradenské společnosti – Arthur Ander-
sen sama v České republice, kam se vrátila
krátce po revoluci, zakládá. V roce 2002 byla
pobočka začleněna do mezinárodní sítě pora-
denské společnosti EY (dříve Ernst & Young),
kde v současnosti působí jako vedoucí part-
nerka pro Českou republiku a také pro část re-
gionu střední a jihovýchodní Evropy. Magda-
lena Souček dva roky zastávala pozici prezi-
dentky Americké obchodní komory v České re-
publice, v níž dodnes působí jako členka řídí-
cího výboru.

V roce 2007 získala titul Nejvlivnější žena by-
znysu v anketě deníku Hospodářských novin.
Na prvních třech příčkách tohoto žebříčku se
umístila celkem sedmkrát po sobě. I proto ji
pořadatelé zvolili v roce 2012 do Síně slávy
a v roce 2014 byla jmenována jednou z nejvý-
znamnějších žen desetiletí této ankety. Již dva
roky po sobě se umísťuje v žebříčku českého
magazínu Forbes mezi prvními padesáti nej-
vlivnějšími ženami.

Magdalena Souček každý rok stojí za pořá-
dáním nejprestižnější světové soutěže podni-
katelů EY Podnikatel roku, která vzdává hold
výjimečným osobnostem, které mohou být
vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Mezi
byznys komunitou je známá svým podnikatel-

Bez takových osobností nemůže naše země vzkvétat
V rámci 57. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně předal ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek 15. září na konferenci ARVe 2015 Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za
přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy pěti nominovaným českým a zahraničním osobnostem. 

Ministr Mládek s oceněnými medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad



ským duchem a prosazováním transparent-
nosti podnikání.

J.E. Hayong Moon

Své mnohaleté zkušenosti z oblasti diploma-
cie J.E. Hayong Moon v pozici velvyslance Ko-
rejské republiky v České republice využívá na
výbornou. Výsledkem dynamiky, se kterou se
vrhá do prosazování zájmů své mateřské
země, je značný prospěch pro český průmysl
a českou ekonomiku. S pomocí J.E. se České
republice podařilo získat miliardové investice
korejských firem, a v té návaznosti vytvořit ti-
síce pracovních míst. Tyto úspěchy slouží ko-
rejským firmám jako odrazový můstek pro
další investice v Evropě. Lze říci, že zejména
přičiněním J.E. Moona se česko-korejské
vztahy dostaly na historicky nejlepší úroveň.

Velvyslanec Hayong Moon absolvoval práv-
nickou fakultu Seoul National University
v roce 1979. Ve studiích pokračoval v zahraničí
a v roce 1987 získal na Graduate School of
Boston University magisterský titul z oboru
mezinárodních vztahů. Je držitelem čestného
doktorátu z několika zahraničních vzdělávacích
institutů. Během jeho více než pětatřicetileté
diplomatické kariéry sloužil v diplomatických
misích v Paříži, Bangkoku, Londýně a pro OSN
v New Yorku. Později působil jako vrchní ředi-
tel pro strategické záležitosti korejského minis-
terstva zahraničních věcí. Dále působil jako ná-
městek ministra a velvyslanec pro boj proti te-
rorismu, pro korejské občany žijící v zámoří
a konzulární záležitosti. Jeho zájmem jsou rov-
něž otázky spojené s energetickými zdroji a kli-
matickými změnami.

Povinnosti velvyslance Korejské republiky
v České republice převzal v létě 2013. Díky úsilí
a proaktivnímu přístupu J.E. Moona bylo
během jeho působení v Praze dosaženo velmi
významných pokroků v bilaterálních vztazích
České a Korejské republiky. Kupříkladu byly
podepsány hned dvě investiční dohody mezi
českou vládou a předními korejskými společ-
nostmi (Nexen Tire a Hyundai Mobis), jejichž
výše se pohybovala v miliardách českých
korun. Zasloužil se o to, že Česká republika ne-
představuje pouze investiční příležitost pro ko-
rejské obchodní společnosti, ale je pro ně rov-
něž bránou na evropský trh a okolní regiony.
Během oficiální návštěvy premiéra Bohuslava
Sobotky v Korejské republice v únoru 2015
byla mezi Českou a Korejskou republikou po-
depsána smlouva o strategickém partnerství.
V České republice by se tuto zimu mělo také
konat setkání nejvyšších představitelů zemí Vi-
segrádské čtyřky a Korejské republiky

Pavel Juříček

To, že Pavel Juříček, je podnikatel, který se
úspěšně rozmáchl nejen po Evropě, ale i po
celém světě, je nezpochybnitelné. To, že mu
k tomu pomohla jeho pověstná vytrvalost, píle
a schopnost překonávat překážky, je nesporné
rovněž. To, že půl roku spal v kanceláři a věno-
val se jen práci, dokládá jeho cílevědomost. To,
že inicioval společenskou debatu o boji proti
insolvenční mafii, bezpochyby dokládá jeho
odvahu. A co k tomu říká sám Pavel Juříček?
Důležité je jen: „Nebát se a nekrást“.

Pavel Juříček absolvoval obor strojírenské
technologie na Fakultě strojní VUT v Brně, ve
městě, ve kterém se narodil. Po promoci na-

stoupil do tehdejších Braneckých železáren
v Brance u Opavy, kde začal pracovat jako
technolog. Po osmi letech práce pro podnik se
dostal do konfliktu s tehdy novým ředitelem
a musel odejít. Následné období plně využil
k prohloubení svých znalostí v rámci studií
v zahraničí a poté začal vyučovat na Vysoké
škole báňské–Technické univerzitě v Ostravě.
Tam se podílel na založení katedry podnikání
a managementu, kde získal doktorát z ekono-
mických věd.

Poté nastala doba, aby se do podniku vrátil
jako výrobní ředitel. Pomohl původnímu ve-
dení železáren s jejich privatizací na akciovou
společnost. Další střet byl nicméně na obzoru
a byl odejit podruhé. Pavlovi Juříčkovi se ale
podařilo s některými kolegy z managementu
odkoupit akcie od Fondu národního majetku
a v roce 1995 se stal generálním ředitelem. Po-
stupně další akcionáře vyplatil a v dnešní době
je jediným akcionářem a předsedou předsta-
venstva společnosti BRANO GROUP, a.s. Úsilí,
které vynaložil, se mu vyplatilo – firma BRANO
GROUP má nyní čtyřmiliardový roční obrat
a závody kromě České republiky také v Číně,
Rusku nebo v Jižní Africe. Společnost se téměř
výhradně specializuje na automobilový prů-
mysl, zařízení dodává Škodě Auto, koncernu
VW, General Motors a Volvu.

Pavel Juříček je viceprezidentem Svazu prů-
myslu a dopravy ČR a Sdružení automobilo-
vého průmyslu. Je členem správní rady Tech-
nické univerzity v Liberci a členem Vědecké
rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Na-
psal řadu vědeckých publikací a je autorem
mnoha článků. V roce 2006 získal prestižní titul
Podnikatel roku a také je držitelem ocenění
Manažer roku.

Luboš Novák

Vynikající vědec a výzkumník, který navíc
oplývá skvělými manažerskými schopnostmi,
je v našem prostředí vzácností. Přesně tako-
vou osobou je Luboš Novák. Díky jeho schop-
nostem a znalostem jeho firma MEGA
vzkvétá a může se chlubit excelentními vý-
sledky. Patenty, kterých je autorem či spolu-
autorem, se ihned uvádějí do výrobního pro-
cesu, a tím si podnik udržuje konkurenční vý-
hodu. Důkazem vyspělosti aplikací membrá-
nových technologií je i to, že jsou používány
ve výrobních halách řady evropských i světo-
vých automobilek.

Luboš Novák je absolventem Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze se specializací
na fyzikální chemii. Po získání vědecké hod-
nosti působil ve Výzkumném ústavu anorga-
nické chemie v Ústí nad Labem jako samo-
statný vědecký pracovník. V roce 1976 nastou-
pil do Výzkumného ústavu uranového prů-
myslu, kde absolvoval kurz “Technologie zpra-
cování uranových rud” a následně započal
s postgraduálním studiem na VŠCHT Praha se
zaměřením na „Technologii vody“. Ve Vý-
zkumném ústavu Československého urano-
vého průmyslu se vypracoval z řadového vý-
zkumného pracovníka až na pozici ředitele
státního podniku, kterým se stal v roce 1990.
V lednu roku 1993 byl jmenován generálním
ředitelem společnosti MEGA a.s., kterým je do
dnešních dnů. Zároveň je i vlastníkem této
společnosti, která působí v České republice
a na Slovensku. Společnost je především ce-
něna pro svou schopnost okamžitě uplatnit

nejnovější vědecké poznatky do výroby. Velký
podíl na této skutečnosti nesporně nese Luboš
Novák. Membránové inovační centrum, které
vybudoval ve Stráži pod Ralskem, navazuje na
odborné vzdělávání a z absolventů vysokých
škol vychovává špičkové odborníky pro mem-
bránové procesy – obor budoucnosti.

Luboš Novák je autorem či spoluautorem
více než dvaceti patentů, a to převážně
v oboru membránových procesů. Dlouho-
době se věnuje výzkumu a vývoji polymer-
ních membrán pro rozličná využití v praxi
např. při přípravě pitné vody, čištění odpad-
ních vod, ve speciálních aplikacích ve farmacii
apod. Zejména na toto téma také publikoval
stovky výzkumných zpráv. Založil elektro-
membránové procesy v České republice a je
prezidentem České membránové společnosti.
Luboš Novák získal prestižní ocenění Česká
hlava za vývoj ionexových membrán a využití
membránových procesů v ekologických a vý-
robních aplikacích.

Miroslav Kolíbal

Cesty k úspěchu ve vědě a technologických
inovacích jsou někdy přímé a někdy krko-
lomné, ale vždy originální. V každém případě
je však na této cestě třeba využívat zdravý
skepticismus, což je vlastnost, která Miro-
slava Kolíbala ctí. I díky tomu se mu podařilo
dosáhnout výsledků, které jsou pozoruhodné
a překračují hranice našeho státu. Vzhledem
k jeho úspěchům, zaujetí pro vědeckou práci,
píli, schopnosti vidět dál než ostatní a zdán-
livě jednoduchému „vědět jak“, je v jeho okolí
nemálo kolegů, kteří jsou přesvědčeni, že
o něm ještě hodně pozitivního uslyšíme.

Miroslav Kolíbal absolvoval obor Fyzikální
a materiálové inženýrství na Fakultě strojního
inženýrství Vysokého učení technického
v Brně, kde následně získal i doktorskou hod-
nost. V rámci svého oboru se zaměřil na fyzi-
kální procesy, které ovlivňují chování a tvorbu
nanostruktur – pevných látek s rozměry nanej-
výš několika desítek nanometrů.

Nezastupitelnou úlohu v jeho výzkumných
činnostech hraje elektronová mikroskopie, jíž
je Brno významnou kolébkou. Díky výzkum-
ným aktivitám Miroslava Kolíbala na pozici
výzkumného pracovníka se podařilo vý-
znamně rozšířit spolupráci Středoevropského
technologického institutu CEITEC se společ-
ností FEI, největším světovým výrobcem
elektronových mikroskopů se sídlem v Brně.
Výsledkem této úspěšné vědecké spolupráce
je unikátní metoda umožňující pozorování
růstu nanostruktur v reálném čase v elektro-
novém mikroskopu. Originální experimenty
vedly k mnoha novým poznatkům a jejich vý-
znam byl vědeckou komunitou oceněn publi-
kacemi ve špičkových časopisech (Nanolet-
ters, Applied Physics Letters) a vyzvanou
přednáškou na konferenci Nanowires 2015.

Své znalosti a zkušenosti předává studen-
tům, kterým věnuje významnou část svého
dne a snaží se jim vyjít maximálně vstříc, jeli-
kož – jak říká sám Miroslav Kolíbal: „Studen-
tům se snažím zajistit optimální podmínky
k rozvíjení myšlenek, jelikož právě jejich ne-
otřelý vhled do problému často vede k novým
otázkám, které je třeba zodpovědět“. Miroslav
Kolíbal se kromě studentů nechává také inspi-
rovat novými objevy i z jiných oborů a udržuje
si tak multidisciplinární přehled. �
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Zásadním dlouhodobým trendem, který
zpráva rozebírá, je přesun ekonomik Ev-
ropské unie od výroby ke službám, tzv.

deindustrializace. Snížení kapacity výroby se
ale podepisuje na exportu a inovačním poten-
ciálu ekonomiky, které se značnou měrou za-
sluhují o dlouhodobý růst a vyšší životní úro-
veň. Růst sektoru služeb také vytěsňuje z me-
zinárodních trhů určité typy produktů vyrábě-
ných v EU. Zvrátit tento trend a znovu nastolit
udržitelnou míru produkce zpracovatelského
průmyslu je proto jednou z hlavních priorit EU
z posledních let. Evropská komise by chtěla
v budoucnu docílit silnější průmyslové zá-
kladny a tím i většího podílu zpracovatelského
průmyslu na struktuře ekonomiky členských
států. I přes zmenšující se podíl zpracovatel-
ského průmyslu k celkové struktuře ekono-
miky EU výrobní sektor neupadá, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Zásluhu na tom mají
především státy jako Česká republika, kde je
zpracovatelský průmysl tradičně silný.

Česká republika dle zprávy, která vychází
z let 2000 až 2014, patří mezi státy s největším
nárůstem hrubé přidané hodnoty ve zpraco-
vatelském průmyslu. Ta celkově činila 111 pro-
cent. Vyšší procentuální růst zaznamenaly jen
Polsko (147 %) a Slovensko (182 %). Česká re-
publika si významně polepšila i z hlediska za-
městnanosti v high-tech, medium/high-tech
a medium/low-tech sektorech, kde bylo vytvo-
řeno více pracovních míst.  Česku se navíc po-
dařilo během posledních 15 let značně zvýšit
produktivitu práce, což se například Polákům
nepodařilo. (Graf 1.3)

Následující graf 1.4 ukazuje podíl přidané
hodnoty ve zpracovatelském průmyslu v jed-
notlivých členských státech v roce 2000
a v roce 2014. Česká republika patří v evrop-
ské osmadvacítce k nejlepším – vykazuje
téměř totožné hodnoty pro oba roky, pro rok
2014 je pak hodnota nejvyšší z celé EU. Je
také patrné, že většina států zaznamenala po-
kles míry přidané hodnoty ve zpracovatel-
ském průmyslu – pouze Česká republika, Ma-
ďarsko a Polsko zaznamenaly růst. 

Podařilo se nám také zvýšit výrobu v me-
dium/low-tech a medium/high-tech a high-

tech sektorech. V high-tech sektoru byl do-
konce mezi lety 2000 a 2012 zaznamenán ná-
růst o dvěstě procent. Markantní rozdíl způso-
bil nárůst výroby počítačových, elektronic-
kých a optických produktů, která zde v roce
2000 nebyla tolik rozšířená.

Zpráva rozebírá mimo jiné také investice do
fyzického výrobního kapitálu, které jsou důle-
žitým motorem ekonomického růstu, a ideálně
by měly reprezentovat 20 až 25 procent HDP
státu. Průměrná výše hrubého fixního kapitálu
v EU tvořila v roce 2000 22,1 procenta HDP, ale
pouze 19,3 procenta HDP v roce 2014. Většina
členských států EU pak zaznamenala značný
pokles investic po letech 2007 až 2008, kdy ob-
jemy investic dosáhly vrcholu. Například
v Řecku poklesl objem investic o 65 procent ve
srovnání s lety 2007 až 2008. Česká republika
oproti tomu dosáhla v roce 2014 výše hrubého
fixního kapitálu 25 procent HDP, tedy ideální
hodnoty. Stejně dobře na tom bylo z členských
států unie jen Estonsko.

Doing Business 2016: Podnikatelské
prostředí v ČR se zlepšuje
Konference k závěrům zprávy Doing Business
2016 se konala 16. prosince v prostorách mi-
nisterstva průmyslu obchodu. Na setkání pre-
zentovala zástupkyně Světové banky Melissa
Marie Johns hlavní závěry zprávy, včetně glo-
bálních poznatků a konkrétních výsledků pro
Českou republiku. Zpráva konstatuje, že 122
ekonomik loni uskutečnilo 231 reforem us-
nadňujících podnikání, s tím, že většina těchto
reforem proběhla v rozvojových zemích. Zprá-
vou byly také uznány snahy České republiky
zjednodušit zahájení nového podnikání,
usnadnit přístup k úvěrům pro podnikatele
a zlepšit efektivitu soudů při řešení obchod-
ních sporů. Melissa Marie Johns také předsta-
vila nový projekt sledování transparentnosti
a kvality procesu vytváření nových podnika-
telských pravidel a občanské angažovanosti
při jejich tvorbě, v níž si Česká republika vede
dobře. Tento nový projekt ukazuje, že podniky,
sdružení a občanské skupiny na celém světě
často nemají odpovídající příležitost přispět

k formování nebo obsahu nových pravidel,
jimiž se budou muset řídit.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
pak zhodnotil, že hned u několika ukazatelů
dosáhla Česká republika pozitivního posunu.
„Jsem rád, že k výraznému zlepšení došlo
právě u těch indikátorů, které spadají do
gesce MPO. Konkrétně se jedná o oblasti Za-
vedení elektrické energie a Zahraniční ob-
chod. V prvním případě jde o posun o neuvě-
řitelných 81 míst, ze 123. na 42. pozici a ve
druhém ukazateli byl posun o 57 míst a to
z 58. pozice dokonce na první příčku,“ uvedl
ministr. Dále zkonstatoval, že příznivé umís-
tění ve výše uvedených ukazatelích je také dů-
sledkem velmi intenzivní spolupráce pracov-
níků MPO a příslušných expertů se zástupci
Světové banky v průběhu celého roku.

„Ne ve všech ukazatelích si vedeme stejně
dobře, a proto jsem jménem ministerstva prů-
myslu a obchodu vyzval garanty dalších indi-
kátorů k zahájení kroků, které by vedly k dal-
šímu zlepšení postavení České republiky
v této prestižní publikaci a tím spojenému
zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení
atraktivity ČR pro zahraniční investory,“ dodal
ministr.

Poradce ministra průmyslu a obchodu Mi-
roslav Zámečník ve své prezentaci dále roze-
bral hlavní příčiny hodnocení České republiky
podle jednotlivých tematických okruhů ve
srovnání s nejlépe hodnocenými zeměmi
v rámci EU. Hlavním důvodem, proč Česká re-
publika přes výrazné zlepšení hodnocení za
posledních pět let zaostává, spočívá jednak ve
slabém využití elektronické komunikace, dále
v absenci jednotných obslužných míst, kde by
bylo možné vyřizovat povolení za všechny
nebo alespoň většinu úřadu najednou. Pro-
cesní lhůty českých úředních míst jsou též
často podstatně delší, než v případě řady ev-
ropských zemí, a výsledkem řetězení lhůt
bývá výrazně vyšší časová zátěž. Obdobné
zjištění však platí například i pro energetické
distributory, kde lhůty pro vyřízení žádostí
o zavedení elektrické přípojky jsou podstatně
delší, než v Německu, ač mají čeští distributoři
německé akcionáře. �

EU se deindustrializuje, zvrátit trend pomáhá i český průmysl
Z nové zprávy Evropské komise – EU structural change report 2015 – která hodnotí Evropskou unii z pohledu
výrobních struktur a specializace v posledních 15 letech, vychází Česká republika velmi pozitivně.



Pane řediteli, co vše vyrábíte a kde vaše pro-
dukty nacházejí uplatnění?

Společnost Koyo Bearings Česká repub-
lika, s.r.o., se sídlem v Olomouci, je součástí
japonské nadnárodní společnosti JTEKT Cor-
poration. Olomoucký závod se zaměřuje na
výrobu jehličkových a válečkových ložisek
a výrobu kladek pro automobilový průmysl,
strojírenství a poprodejní sektor. Ve výrob-
ním portfoliu máme více než 2500 různých
typů ložisek.  Montují se do převodovek, mo-
torů, systémů řízení, kol, brzd, startérů
v automobilovém průmyslu, vysokozdvi-
žných vozíků, kompresorů, brzdných sy-
stémů a další produktů.  Podíl exportu tvoří
98 %, v Evropě nejvíce vyvážíme do Ně-
mecka, Itálie, Švédska, Francie a Španělska.  

Při výrobě ložisek se využívají následující
výrobní procesy - soustružení, vrtání, frézo-
vání, kalení, broušení, honování, praní, zna-
čení a montáž.  Závod disponuje cca 200
stroji, zejména soustružnickými automaty,
vrtacími a frézovacími centry, automatickou
kalicí linkou s chlazením do solné lázně, bru-
skami na čela, vnější průměry, vnitřní prů-
měry, honovacími stroji, pračkami, konzervo-
váním, laserovým značením a montážními
stroji.   

Společnost je certifikovaná dle ISO TS
16949, ISO 18001 a ISO 14001. Obdržela rov-
něž řadu certifikací od zákazníků v automobi-
lovém průmyslu. Jsme členem České tech-
nologické platformy bezpečnosti průmyslu,
dále Krajské a Okresní Hospodářské komory
a Sdružení automobilového průmyslu.  

Tato členství nám zajišťují přístup k nejno-
vějším informacím v regionu i oboru našeho
podnikání a zároveň vybízí firmu aktivně par-
ticipovat např. na připomínkování zákonů,
podpoře rozvoje technického vzdělávání
apod. 

Jak dlouho podnikáte?
Společnost Koyo Bearings Česká republika,
s.r.o., byla založena v prosinci roku 2000,
v průběhu následujícího roku postavila
v Olomouci nový moderní závod. Disponuje

pozemkem o výměře 35 000 m2, přičemž za-
stavěná plocha zabírá  12 000 m2.  Pro případ-
nou expanzi tak máme k dispozici další volný
pozemek. Dnes zaměstnáváme v olomouc-
kém regionu 440 kvalifikovaných pracovníků.
Dalším zhruba dvěma stovkám pracovníků
v regionu dáváme práci tím, že pro nás
smluvně vykonávají různé strojírenské nebo
servisní činnosti.  

Proč si mateřská společnost vybrala Olo-
mouc, jaké byly začátky vašeho podnikání?
Počátky podnikání byly těžké, a to předev ším
z pohledu rozjezdu výroby v oblasti přesného
strojírenství (přesnost v tisícinách milimetru).
Při výběru investiční zóny firma zvažovala re-
giony, kde může působit dlouhodobě. Stěžej-
ními kritérii byla tradice průmyslové výroby
ve zvolené oblasti, odpovídající infrastruk-
tura, dostupnost kvalifikované pracovní síly.
Česká republika zvítězila v porovnání s okol-
ními státy především z důvodu kvalitně při-
pravené investiční zóny, výborné spolupráce
s Magistrátem města Olomouce a tradici
strojírenské výroby v blízkém okolí. 

Ruku v ruce s výstavbou závodu byly za-
hájeny náborové aktivity. V této fázi se firma
potýkala s nedostatkem kvalifikovaných za-
městnanců v oblasti obrábění kovů, kon-

krétně ložisek. V rámci České republiky půso-
bil v té době jediný výrobce ložisek se sídlem
v Brně.

Naše požadavky na praxi v oboru spojené
s potřebou znalosti cizích jazyků vyústily ve
zdlouhavé a náročné zaškolování místních
lidí. Zkušené inženýry jsme získali na Sloven-
sku, kde funguje více  výrobců ložisek, další
odborné pracovníky jsme posílali na půlroční
zaškolení do sesterského závodu v Německu,
kde se naučili vyrábět ložiska přímo v pro-
vozu. 

Následný rozjezd výroby byl velice pečlivě
naplánován s ohledem na požadavek našich
koncových zákazníků v automobilovém prů-
myslu. Ti vyžadují schválení vzorků před
spuštěním hromadné výroby. 

Co však bylo hlavní motivací pro výstavbu
závodu v ČR, konkrétně v Olomouci, byla be-
zesporu větší konkurenceschopnost v porov-
nání se západní Evropou a blízká dostupnost
k některým z našich zákazníkům působícím
ve střední a východní Evropě. Olomoucký
závod si v rámci své historie, kdy změnil 3
majitele, vybudoval velmi silnou pozici v po-
rovnání s jinými sesterskými závody a rovněž
ve svém oboru podnikání, a to především
díky neustále se zlepšujícím ekonomickým
výsledkům. 

Co považujete za vaši hlavní přednost ve
srovnání s konkurencí?
Snažíme se naše aktivity vidět z dlouhodobé
perspektivy. Vždy zvažujeme, jaký přínos
a efekt bude mít pro naše zákazníky pláno-
vaná změna. Celý proces jejich oslovování
a následná spolupráce s nimi začíná již
v raném stadiu výzkumu a vývoje, kdy naši
technici navštěvují přední automobilky a do-
davatele v automobilovém průmyslu s cílem
najít další alternativy jak zlepšit kvalitu kon-
krétních aplikací, do kterých se ložiska Koyo
montují. 

Ať už z pohledu životnosti, zátěže, tření, vy-
robitelnosti, tak samozřejmě i nákladů. Na
základě těchto diskusí dostáváme od zákaz -
níků poptávky na ložiska do dalších aplikací,
jako jsou motory a převodovky. Díky tomu
nabízíme nová uplatnění našich ložisek, která
splňují potřeby zákazníků. Příkladem takové
spolupráce, kdy se nám podařilo získat vý-
znamnou zakázku v automobilovém prů-
myslu, jsou například dodávky ložisek do vy-
važovacích systémů do motorů Daimler,
Land Rover a Jaguar, dodávky ložisek do no-
vých převodovek automobilek VW/Audi
a Iveco. 

V současné době se zaměřujeme na do-
dávky pro rok 2017 a další léta. V rámci nich
přicházíme s novými technologiemi, které
nabízí zákazníkům inovativní řešení a vyrobi-
telnost v naprosto přesné kvalitě.

Příkladem tohoto přístupu byl rok 2014,
kdy jsme investovali do nových technologií
v Olomouci 150 mil. Kč. To se projevilo v na-
šich výsledcích, kdy závod neobdržel žádnou

Jsme součástí skupiny Toyota, a proto vše podřizujeme
vysoko nastavené laťce systému kvality a efektivity výroby,
řekl CzechIndustry Petr Novák NBA, ředitel závodu a jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
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závažnou reklamaci od zákazníků, a to díky
pečlivě nastavenému systému kvality a fi-
nální kontroly výrobků. Od majitele korpo-
race JTEKT jsme za náš přístup obdrželi oce-
nění za kvalitu, kdy jsme byli z 16 sesterských
závodů vyhlášeni jako nejlepší právě v této
oblasti. 

Pro podporu vývojových aktivit v České re-
publice slouží vlastní výzkumné a vývojové
centrum se sídlem v Brně s moderním tech-
nickým vybavením a kvalitním know-how.
Zaměřujeme se na činnosti v oblasti vývoje
nových a úpravy stávajících výrobků, testo-
vání, designu, simulace, tribologie a analy-
tických měření.

Na které segmenty trhu se soustředíte
a kde všude se můžeme setkat s vašimi vý-
robky? 
Částečně jsem to řekl v předcházejících od-
povědích. Hlavními odběrateli závodu jsou
zákazníci převážně z automobilového prů-
myslu. Například Renault, VW, PSA, Daimler,
Land Rover, Jaguar, Iveco, Scania, ZF, Ge-
trag nebo strojírenští výrobci jako John
Deere, Bosch, Faivelley, AGCO a mnoho dal-
ších.  

Zákazníky získáváme přes celosvětovou síť
prodejců a aplikačních techniků, kteří s nimi
spolupracují na rozvoji nových technologií.
Dále pak aktivně oslovujeme naše stávající
a potencionální odběratele na výstavách
a veletrzích, na dnech otevřených dveří. Dů-

ležitou součástí jsou i pravidelné návštěvy
u zákazníků. Uvědomujeme si, že bez proak-
tivní účasti bychom nebyli úspěšní. 

Víme, že s našimi zákazníky musíme spo-
lupracovat již od samotného začátku. Podí-
líme se na inovacích nejen u nich, ale i na
projektech u nás v závodě. Vytváříme tak při-
danou hodnotu našim zákazníkům a sou-
časně dlouhodobě podněcujeme inovativní
prostředí v našem závodě, kdy klademe
důraz na nové, moderní technologie a nejno-
vější prvky řízení výroby

Za nejdůležitější prodejní artikl považu-
jeme naše jméno – tzn. naši značku na trhu.
Jsme součástí skupiny Toyota (korporace
JTEKT je obchodovaná na akciovém trhu
v Tokiu, kde je největší akcionář naší společ-
nosti Toyota Motor Corporation), proto vše
podřizujeme vysoko nastavené laťce sy-
stému kvality a efektivity výroby. V podstatě
nabízíme japonskou kvalitu v českém prove-
dení.

Co považujete za největší úspěch, kterého
jste dosáhli?
Především to, že jsme se dokázali bez větších
problémů vypořádat se změnami majitelů.
Zvláště v případě přechodu  od amerického
vlastníka na japonského, kdy se jedná o zcela
odlišnou kulturu a styl řízení společnosti. Za-
městnanci v relativně krátké době pochopili
základní pilíře JTEKT production systému,
který vychází z filozofie Toyoty. Dokáží apli-

kovat tyto poznatky do každodenní praxe, což
se odráží na našich výsledcích. Potvrzením
toho je fakt, že v olomouckém závodě je ryze
český management, což je pro japonské spo-
lečnosti nevídané. Rovněž po prvních dvou
letech ukončili svoji působnost dva japonští
kolegové, kteří měli pomoci českým pracov-
níkům pochopit filozofii JTEKT production
systému s vysvětlením, že velice dobře zvlá-
dáme očekávání a požadavky řízení závodu
a výroby a proto není nutná žádná další ja-
ponská přítomnost. Přístup vedení společ-
nosti je významným oceněním pro všechny
zaměstnance, neboť jsme z 16 závodů v Ev-
ropě jediní, kde není přítomen japonský ko-
lega či kolegyně. Tento fakt není obecně pro
japonské společnosti zvykem.

Jako další úspěch vnímáme výbornou spo-
lupráci s odborovou organizací OS.KOVO,
která u nás působí od samotného počátku.
Vzájemné korektní vztahy s představiteli od-
borů vedly k tomu, že odborově organizovaní
zaměstnanci olomouckého závodu se např.
v minulosti neúčastnili stávek organizova-
ných centrálou OS.KOVO, tzn. nenarušili pro-
voz závodu. 

Naopak, s kterými hlavními problémy se po-
týkáte?
Stejně jako řada dalších strojírenských firem
zápasíme s nedostatkem technických pracov-
níků. Poslední dobou se situace dostala na
bod mrazu, kdy musíme přijímat do výroby
nedostatečně kvalifikované zaměstnance,
což pro nás znamená zvýšené náklady na
zdlouhavé zaškolování. Velice proto oceňu-
jeme angažovanost vlády, Sdružení automo-
bilového průmyslu, Svazu průmyslu a do-
pravy a Hospodářské komory v podpoře
technického vzdělávání. My sami se snažíme
technické vzdělávání podporovat tím, že be-
reme studenty regionálních středních škol
a učilišť na roční praxe.  

Jaké máte podnikatelské plány do bu-
doucna?
I když je olomoucký závod součástí nadná-
rodní korporace, vytváří si svoji vlastní vizi
a strategii, kterou je: „Náš závod je odhodlán
být závodem bezpečným a šetrným k život-
nímu prostředí, vyhledávaným zaměstnava-
telem a významným partnerem pro zákaz -
níky, dodavatele, místní komunitu a všechny
ostatní obchodní partnery. Usilujeme o to být
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lídrem na trhu a vyvoleným závodem pro
naše zákazníky v automobilovém průmyslu,
strojírenství a poprodejním sektoru v produk-
tovém portfoliu jehličkových ložisek, válečko-
vých ložisek a výrobě kladek“.

Naše cíle jsou zaměstnancům pravidelně
připomínány, tvoří nedílnou součást jejich
každodenní práce. 

Kromě obecné vize máme zpracovanou
dlouhodobou strategii, v níž se zaměřujeme
na investice a projekty až do roku 2019. Stra-
tegie je rozdělena dle témat, soustředí se na
oblasti jako je kvalita, inovativní technologie,
zkrácení dodacích termínů zákazníkům, větší
flexibilita, BOZP a životní prostředí, zaměst-
nanecké vztahy a další. 

Ve střednědobém horizontu firma plánuje
navýšit tržby o 15 % a prolomit v roce 2016
jejich hranici ve výši miliardy korun. V násle-
dujících třech letech chceme investovat do
inovativních řešení stávajících technologií či
jejich modernizace 300 milionů Kč. Závod
prochází za plného provozu významnými
změnami, které jsou viditelné na každém
kroku. 

Několikrát jste získali prestižní ocenění Za-
městnavatel roku a další.  Znamená to, že
zaměstnanci jsou až na prvním místě? 
Titul „Zaměstnavatel olomouckého kraje“

jsme získali již pětkrát. Vážíme si i dalšího
ocenění firmy jako Společnosti přátelské ro-
dině. Audit, který proběhl v roce 2014, po-
tvrdil, že praktikujeme rovné přístupy a sla-
ďujeme potřeby zaměstnavatele s ohledem
na potřeby našich zaměstnanců. 

Firma provádí pravidelné průzkumy spo-
kojenosti, které se v intervalu tří let opakují
a poskytují tak zaměstnavateli zpětnou vazbu
od zaměstnanců. Můžeme tak porovnávat
výsledky průzkumů z jednotlivých let a ana-
lyzovat trendy vývoje. S výsledky ankety ak-
tivně pracujeme a přijímáme nápravná opa-
tření vedoucí ke zlepšení případných nega-
tivních oblastí. 

Kromě pravidelných průzkumů spokoje-
nosti máme nastavený vysoký standard in-

terní komunikace, která působí obousměrně
– tedy nejen k aktivnímu předávání informací
zaměstnancům, ale i k jejich motivaci sdělo-
vat zaměstnavateli oficiální či anonymní for-
mou nejrůznější podněty. 

V oblasti péče o zaměstnance nabízíme ši-
roké portfolio neformálních akcí. Podporu-
jeme jejich sportovní aktivity, v rámci spon-
zoringu vyčleňujeme část financí na podporu
akcí v regionu, které umožňují našim zaměst-
nancům další výhody. Je to například pod-
pora nejrůznějších kulturních akcí, na které
mají vstup zdarma.

V rámci náborů mohou naši zaměstnanci
doporučit nové kolegy do výroby, čímž
mohou ovlivnit svůj pracovní kolektiv.

Jak se konkrétně promítá odpovědnost spo-
lečnosti vůči veřejnosti a komunitě ve městě
a kraji?
Aktivně se zapojujeme do charitativních
projektů. Od počátku svého působení v re-
gionu jsme podpořili více než 20 miliony
korun různé charitativní projekty. Mezi ně
patří například sponzorská podpora nákupu
sanitky a inkubátorů pro fakultní nemocnici
v Olomouci, výstavba azylového domu pro
ženy v tísni, dětské hřiště, řada projektů ur-
čených na ochranu týraných, opuštěných
nebo jinak znevýhodněných dětí a mnoho
dalších.

Kromě akcí, které pořádají externí orga-
nizace, se firma snaží do charity aktivně za-
pojovat i své zaměstnance. Ať už sbírkami
oblečení pro organizaci Člověk v tísni, tak
např. finančními sbírkami na podporu lidí
žijících v oblastech postižených povodněmi
apod.

Koyo také intenzivně spolupracuje s vybra-
nými středními školami a odbornými učilišti
v regionu a také umožňuje vysokoškolských
studentům zpracovávat závěrečné práce
podle našeho zadání. Za úspěch pak považu-
jeme přijetí takového studenta do hlavního
pracovního poměru po ukončení školy.

Můžete uvést konkrétní příklady, kterými
přispíváte ke zlepšování životního prostředí?

Firma se přihlásila do projektu Zodpovědná
firma. Ten má za cíl zabezpečit třídění od-
padu v závodě. Naši zaměstnanci se do něj
aktivně zapojili a odpad se u nás třídí v pro-
vozu i v kancelářích. Závazek, který jsme si
dali, přesahuje cíle tohoto projektu. Od roku
2019 nebudeme vyvážet žádný recyklova-
telný odpad na skládky. 

Dalším příkladem zlepšování dopadu na ži-
votní prostředí je odsolovací zařízení v ka-
lírně, kdy při procesu kalení používáme sol-
nou kalící lázeň. Ta se v určitém stadiu zne-
čištění musí vyměnit a znečištěná se likvi-
duje. Výměna přináší kromě ekologické zá-
těže i finanční náklady spojené s poplatky za
likvidaci. V minulém roce jsme proto inves-
tovali do zařízení, které je schopné ze solné
lázně odpařit vodu a samotnou regenerova-
nou sůl pak můžeme po jednoduchém vyčiš-
tění znovu použít pro kalící proces. Eliminuje
se tak nutnost likvidace znečištěného teku-
tého solného roztoku. 

Ve vybraných částech výrobní haly a ad-
ministrativní budovy jsme vyměnili klasické
zářivkové trubice za LED osvětlení. Některá
pracoviště jsme vybavili senzory pohybu,
takže se rozsvěcují jen v případě pohybu
osob. V rámci výrobních hal jsou dlouhé svě-
telné řady nad stroji rozpojeny a svítí pouze
ty, pod nimiž aktuálně probíhá výroba. To vše
v součtu přináší úsporu energie. 

Do zlepšování podmínek životního pro-
středí se zapojuje i oddělení údržby, které
řeší v rámci svých projektů snižování spo-
třeby olejů u strojů a snižování úkapů od
nich.

O tom, že zlepšování podmínek životního
prostředí bereme opravdu zodpovědně,
svědčí i speciální tým pracovníků, který se
pod mým vedením schází 1x měsíc a řeší
další otázky ekologizace výroby. Pracujeme
přitom s měřitelnými ukazateli, jako je spo-
třeba elektrické energie, vody, recyklace, od-
pady apod. 

Obecně v závodě vedeme zaměstnance
k úspoře nákladů například na tisk, zavedli
jsme povinnost oboustranného tisku doku-
mentů, používáme recyklovatelný papír, v so-
ciálních zařízeních máme instalovány pákové
baterie, úsporné splachovače, pro manipu-
laci používáme namísto naftových elektrické
vysokozdvižné vozíky. �
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Společnost

Koyo Bearings 
Česká republika s.r.o.

hledá zkušené kolegy na tyto pozice:

Procesní technolog/
Procení inženýr

Elektronik/Programátor PLC
Operátor/Seřizovač CNC

Operátor – brusírna 

Více o společnosti 
a volných pracovních místech na

www.koyobearings.cz
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Základní údaje hovořily jasně. Náklad
budou tvořit čtyři zásobníky, hmotnost
každého z nich je 59 tun a disponují roz-

měry o délce 24 m, výšce 2,5 m a šířce 4 m.
Projektová příprava speciální přepravy pro
společnost Chart Ferox, a.s., trvala čtyři mě-
síce. Vše muselo být předem naplánované
a připravené do nejmenšího detailu tak, aby
nedocházelo k žádným operativním nebo ča-
sovým prodlevám. 

Jako nejlepší řešení se po pečlivém zvážení
ukázala být říční doprava. Každý zásobník byl
v říčním přístavu v Děčíně postupně přeložen
dvěma těžkotonážními jeřáby na loď, která po
Labi a říčních kanálech v Německu následně
dovezla zboží do Rotterdamu. 

Jedním z rizik, která se u říční přepravy
mohou vyskytnout, je nedostatečná výška
vodní hladiny. V případě nepříznivých podmí-
nek nezbývá nic jiného než čekat na dosta-
tečný vodní stav. Naštěstí to nebyl případ této
nadrozměrné přepravy, vše se odehrálo bez
komplikací. „Transport byl velmi náročný zej -
ména s ohledem na samotnou přípravu, která
byla naplánována do nejmenšího detailu

a musela splňovat nejpřísnější předpisy bez-
pečnosti Oil and Gas Industry, protože příjem-
cem zboží byl jeden z největších těžařů ropy
a plynu v severním Skotsku - Apache North
Sea Limited,“ uvedl Pavel Trnka, manažer pro
nadrozměrné přepravy DB Schenker. 

Specialitou byl přepravní manuál, který
velmi podrobně a pečlivě definoval postup
celé přepravy, výběr a popis manipulačních
prostředků, popis říčního plavidla, říční cesty
nebo časový harmonogram. Kromě toho bylo
nutné naplánovat velmi přesně uložení a fixaci
zboží pro říční přepravu. „Všeobecně se zboží
pro říční přepravu nijak zvlášť neupevňuje, zde
to bylo nutné na žádost ze Skotska provést.
Bylo potřeba dovést speciální fixační materiál
ze zahraničí a pomocí svářečských prací vytvo-
řit ideální podmínky pro zajištění zboží v říční
lodi,“ prozradil Pavel Trnka. Nedílnou součástí
přípravy bylo také podrobné prověření nos-
nosti a pevnosti nábřeží v děčínském přístavu,
speciální revize jeřábů a mnoho dalších úkonů
před samotným spuštěním přepravy. 

Pečlivá příprava trvající čtyři měsíce se vy-
platila, protože samotná přeprava proběhla

naprosto bez komplikací a zákazník byl s reali-
zací velmi spokojen. „Děkujeme společnosti
DB Schenker za skvěle odvedenou práci, bez-
problémový průběh přepravy a trpělivost při
tomto opravdu do detailu kontrolovaném pro-
jektu," uvedla Karolína Haklová, Transport
Buyer z Chart Ferox, a.s. �

Nadrozměrné zásobníky putovaly do Rotterdamu 
Když si jeden z největších těžařů ropy v severním Skotsku zakoupí u předního českého výrobce hned čtyři
nadrozměrné zásobníky na zkapalněný plyn, začne následně řešit, jak zboží takových rozměrů na místo
určení vůbec doručit. DB Schenker zajistil pro nejdelší úsek trasy říční přepravu z Děčína do Rotterdamu. 

www.un i co r n . e u

C h y t r á  ř e š e n í  n á s  b a v í

  Dej te d o h r o mad y d vě je d n o d uc hé vě c i.  Po k u d to udě láte c hy tř e,  m ožná p ř i j de te na ně co g e niáln í h o. T ř e b a Ed i s o n dal 

tak hle dohromady uhlí kové vlák no a vakuum. Vy nalezl ž árovku.

Ve světě Unicornu rádi věci nejdříve zjednodušujeme. I ten nejsložitější problém nejdříve rozložíme na jednodušší, zvládnutelné části. Ty pak skládáme 

do úplně nových, co nejchytřejších řešení. Říkáme tomu Integrace. Proto i nejsložitější a největší projekt má pak pro nás č tyři základní a v zásadě 

velice jednoduché aspekty: kvalitu, kvantitu, termín a rozpočet. Všechny je důsledně hlídáme. Proto dokážeme rozplést i to nejsložitější zadání nebo 

problém, se kterým za námi můžete přijít. A dostanete od nás chytré řešení. Navíc včas a s výjimečným poměrem cena/výkon. 

To je ovšem jenom jedna z mnoha věcí, které za posledních 20 let udělaly z Unicornu renomovanou společnost, která poskytuje ty největší informační 

systémy v bankovnictví, pojišťovnictví, teleko munikacích, energetice, průmyslu, obchodu i veřejném sektoru po celé Evropě.



Jak se dnes daří oboru logistiky? S čím
se nejvíce potýká?
Logistika je velmi závislá na vývoji eko-
nomiky a průmyslové výroby, díky
tomu i v našem oboru zaznamenáváme
v posledních letech mírný růst. Přes-
tože na trhu není dopravní a skladová
kapacita, chybí řidiči i kvalitní zaměst-
nanci, např. skladníci, tak se dlouho-
době zaměřujeme na zvyšování kvality,
propustnosti a kapacity naší sítě. U nás,
v DB Schenker, v současnosti rozšiřu-
jeme skladové kapacity, a to přibližně
o 20 tisíc metrů čtverečních. V sedmi
lokalitách už rozšiřování probíhá for-
mou zvětšení stávajících terminálů
nebo stavbou úplně nových logistic-
kých center. Tyto lokality pečlivě vybí-
ráme a následně vyhodnocujeme řadu
parametrů pro možný budoucí rozvoj.
Změny chystáme i v kamionové do-
pravě. Plánujeme navýšit počet linek
a některé spoje napřímit; stalo se to už
u linek do Německa, Rakouska nebo
Francie.“

Chystáte změny i v jiných formách do-
pravy, například po železnici?
Neřekl bych změny, ale spíše další vy-
lepšení. Budeme dále klást co největší
důraz na využití kombinované pře-
pravy, tedy té, kdy část dopravy pro-
běhne po železnici a část po silnici.
Vždy ale záleží na konkrétních požadav-

cích zákazníka a dopravních možnos-
tech do cílové destinace. Vynikajícím
příkladem takového řešení je přeprava
zásilek z Číny, kde očekáváme nárůst
objemu právě železniční kontejnerové
přepravy.

Jaké cesty pro přepravu z Číny se v sou-
časnosti využívají nejvíce?
Nejprve si musíme ujasnit, v jakém kon-
textu se pohybujeme. Z Číny se k nám
do ČR v roce 2014 dovezlo zboží za
zhruba 360 miliard korun. To je zlomek

Logistika je nedílnou součástí každého businessu
Každé průmyslové odvětví má svá specifika. Jednou z věcí, která ale platí pro všechny stejně, je
nutnost dopravit zboží k zákazníkovi a to tak, aby ho měl právě včas, na požadovaném místě
a v perfektním stavu. Moderní logistika však umí mnohem víc, povídali jsme si o tom s ředitelem 
DB Schenker, Tomášem Holomouckým. 
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Tomáš Holomoucký, 
ředitel DB Schenker



ohromného množství zboží, který pu-
tuje do Evropy. V důsledku takové eko-
nomické aktivity logicky dochází k po-
stupnému vyčerpávání dopravních ka-
pacit a následnému zpoždění dodávek
zboží. Dalším důležitým faktorem je to,
že Česká republika se nachází ve vnitro-
zemí, čímž odpadá možnost přímé ná-
mořní přepravy, kontejnery se z pří-
stavů k nám vozí po železnici nebo na
kamionech. 

V DB Schenker jsme schopni z a do
Číny přepravit po železnici kontejner za
tři týdny, což je dvakrát rychleji než po
moři. Navíc je železniční přeprava še-
trnější k životnímu prostředí. Pokud kli-
ent nemá železniční vlečku, je možné
dopravu kombinovat s kamionovou
přepravou a v režimu door-to-door při-
vézt zboží přesně tam, kam klient poža-
duje.

Vnímáte nějaké obecné vývojové trendy
v oblasti logistiky?
Jedním z trendů, které na poli logistic-
kých služeb v poslední době pozoru-
jeme, je odklon od malých firem a pří-
klon k těm velkým, které jsou schopné
realizovat větší úspory z rozsahu, inves-
tují do dalšího rozvoje, moderních tech-
nologií a bezpečnosti. Daří se především
logistickým firmám, které mají vizi, kva-
litní řízení a umějí odhadnout budoucí
vývoj a možná rizika.

Jak hluboké bude podle Vás propojení
moderních technologii a logistiky? 
Vývojově-technologické trendy můžeme
pouze odhadovat, jelikož za 15 let může
být všechno úplně jinak. V současnosti
je hodně skloňovaným pojmem tak-
zvaná čtvrtá průmyslová revoluce, Prů-
mysl 4.0, chcete-li. Budou se hlavně
zrychlovat a rozšiřovat služby v souvi-
slosti s individualizací výroby. Postupně
bude docházet k plné automatizaci a tím
pádem se ještě více zvýší efektivita lo-

gistiky. Člověk ale z logistického procesu
úplně nezmizí, bude potřeba systém na-
programovat, vyhodnocovat, kontrolo-
vat atd. Jelikož ubyde lidská pracovní
síla, po navrácení počátečních investič-
ních nákladů bude systém cenově efek-
tivnější. Úroveň automatizace, kterou
DB Schenker využívá, je již nyní na vy-
soké úrovni. Automaticky navádění ro-
boti například přiváží pojízdné regály tří-
dící linky. 

Logistické sklady tedy budou zcela
automatizovány a pouze udržovány
v chodu hrstkou programátorů?
Víceméně ano. Myslíme si, že v hori-
zontu 20 let bude zapotřebí pouze asi
jedna desetina současného skladového
personálu. U části tohoto personálu
navíc ani nebude potřeba jejich fyzická
přítomnost na pracovišti. Sklady také
budou čím dál více využívat 3D ti-
skárny. Tím se úplně změní tok zboží na
trhu. Když bude například klient poptá-
vat nějakou součástku, jednoduše mu ji
přímo ve skladu vytiskneme na 3D ti-
skárně, čímž celý proces zjednodušíme
a urychlíme. Takový projekt již běží
u našich kolegů v Německu, kde se na
3D tiskárnách vyrábí součástky pro ICE
vlaky. Náklady na takové vybavení
budou pravděpodobně relativně vy-
soké, ale v dlouhodobém horizontu se
vyplatí.

Bude se logistika nějak měnit i mimo
sklady?
Rozhodně. Díky tzv. internetu věcí bude
možné, že spolu budou přístroje komuni-
kovat, objednávat zboží, dělat inventury
nebo sledovat pohyb zásilek 24 hodin
denně.  Již zmíněná individualizace po-
vede k efektivnějšímu využití přeprav-
ního prostoru. 

V té souvislosti je možné, že vznikne
nový koncept „městské kontejnerové
dopravy“, tedy malých krychlových kon-
tejnerů, které se velikostí přizpůsobí ná-
kladu a bude je tak možné přepravovat
i v centrech měst. Bude to ještě zají-
mavé. �
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Zelená logistika
Odpovědnost vůči životnímu prostředí je nedílnou součástí strategie společnosti 
DB Schenker, ve které má bohaté zkušenosti. V rámci celé korporace má za cíl snížit
emise CO2 o 20 % do roku 2020, proto také v Česku vybudoval tři terminály se želez-
niční vlečkou a zákazníkům více nabízí kombinovanou nebo železniční přepravu. Sní-
žit energetickou náročnost a zmenšit zátěž na životní prostředí se snaží také při vý-
stavbě poboček a terminálů, kde využívá například solární energii. V příštím roce
také rozšíří počet nákladních i osobních automobilů s pohonem na CNG. 

Jak DB Schenker snižuje uhlíkovou stopu

– Zákazníkům dlouhodobě doporučuje železniční nebo kombinovanou přepravu.
– Vlečka DB Schenker v Pardubicích za 5 let provozu přepravila půl milionu tun

zboží, díky čemuž se ušetřila cesta 21 tisícům kamionů, které by vyprodukovaly
o 600 tun CO2 více 

– DB Schenker využívá osobních i nákladních vozů na CNG.
– V sídle společnosti v Rudné u Prahy otevřel vlastní CNG plnicí stanici.
– Do logistických center, jako například v Boru u Tachova, jsou instalována LED sví-

tidla, která ušetří 30 až 40 % elektrické energie oproti běžnému osvětlení.
– Ve finském terminálu nedaleko Helsinek se využívá solární energie k nabíjení ba-

terií vysokozdvižných vozíků. 
– Logistické centrum v německém Oldenburgu využívá geotermální energii a na

svůj provoz spotřebuje čtyřikrát méně energie, než kolik produkuje.
– Zákazníci DB Schenker mohou plánovat přepravy podle odhadovaného dopadu

na životní prostředí, a sice díky kalkulátoru emisí EcoTransIT. 
– DB Schenker vytvořil novou měrnou jednotku ECO2PHANT, která odráží spotře-

bované emise CO2 během přeprav. Jeden ECO2PHANT má stejně jako dospělý
slon 5 t, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO2.

– DB Schenker získává po celém světě ekologická ocenění – např. rakouskou cenu
Innovation Award za unikátní systém osvětlení GreenWarehouse, druhé místo
v soutěží Energy Globe Awards 2015 za snižování emisí v Klagenfurtu nebo cenu
letecké společnosti Lufthansa v rámci 4. ročníku Dne péče o klima.



Na největším letošním bezpečnostním ve-
letrhu MILIPOL v Paříži, který proběhl ve
stínu tragických útoků teroristů, předsta-
vila společnost Atos své řešení pro kon-
trolu a prevenci nelegální migrace. Jak
jsem se dočetl, používá ho s úspěchem
řada evropských zemí již od roku 2001.
Proč jste ho veřejně představili až nyní
a co obsahuje? 
Společnost Atos výsledky své práce před-
stavuje průběžně, nicméně na meziná-
rodní akci tohoto formátu bylo řešení,
pokud vím, prezentováno poprvé. Kon-
krétně byla odborná i laická veřejnost se-
známena na veletrhu MILIPOL s řešením
pro kontrolu a ochranu hranice nasazené
ve Španělsku. Více než 2000 kilometrů ná-
mořní i pozemní hranice kontrolovaných
komplexním systémem senzorických sítí,
mobilních monitorovacích stanic i stacio -
nárních radarových systémů pomohlo sní-
žit množství ilegálních migrantů ve Španěl-
sku o více než 80 %. To jsou výsledky, které
mluví samy za sebe. Nu a proč nyní? Řada
evropských zemí se potýká s problémy,
které Atos ve Španělsku pomáhá řešit již
15 let. Systém nasazený v této zemi Pyre-
nejského poloostrova je škálovatelný
a modulární a tím snadno aplikovatelný
i v jiných státech. Z logiky věci vyplývá,
proč se společnost Atos rozhodla systém
představit právě v současnosti. Chce na-
bídnout tento fungující koncept i dalším
zákazníkům a pomoci tak řešit problémy,
s nimiž se potýkají. Navíc v letošním roce
Atos dokončil sloučení s francouzskou fir-
mou BULL, která měla v oblasti bezpeč-
nostních řešení dlouholetou tradici. Jsme
přesvědčeni, že Atos, posílený akvizicí spo-
lečnosti BULL je v České republice scho-
pen úspěšně aplikovat podobné bezpeč-
nostní koncepty.

Odborné veřejnosti byl na veletrhu před-
staven i projekt „CityPulse“ využívající
v praxi BigData analýzu pro potřeby okam -
žité reakce na bezpečnostní incidenty
v prostředí měst s vysokou koncentrací
obyvatelstva. Můžete to konkretizovat?
Projekt „CityPulse“ je inovativní řešení
kombinující získávání dat z kamer, mikro-
fonů a další senzorů s daty ze sociálních
sítí. Cílem projektu je získávat dostatečné
množství informací o místech s vysokou
koncentrací pohybu osob v daném čase.
Cílem nasazeného řešení je detekce vzniku
rizikových situací, jako jsou rvačky, pou-
liční nepokoje atp. Projekt je koncipován
primárně jako preventivní s cílem předejít
negativním událostem, snížit počet zraně-
ných při pouličních incidentech, umožnit
alokaci pořádkových jednotek tam, kde
jsou skutečně potřeba a tím zvýšit bezpeč-
nost celé požadované oblasti. O bezpeč-
nostních projektech založených na BigDa-

tech se často jen hovoří, CityPulse je na-
proti tomu praktickou ukázkou nasazení,
které reálně zlepšuje bezpečnostní situaci,
konkrétně v Holandsku.

Když bych shrnul vaše předcházející odpo-
vědi, tak Atos svým zákazníkům nabízí vy-
zkoušené koncepty a nejnovější technolo-
gie pro posilování kapacit bezpečnostních
složek a orgánů veřejné moci. Celkem se
jedná o sedm okruhů. Které to jsou a jaká
řešení obsahují?
Bezpečnostní řešení poskytované Atosem
specificky v České republice lze rozdělit do
dvou oblastí, kybernetická bezpečnost
a speciální řešení. V oblasti kybernetické
bezpečnosti pomáháme svým zákazníkům
s naplňováním požadavků například zá-
kona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpeč-
nosti. Kybernetická bezpečnost v České re-
publice zaznamenala díky novému zákonu
v posledním roce značný posun. Od sběru

Každý projekt, který v bezpečnostní oblasti řešíme, je jedinečnou
kombinací technologie, know-how a týmu našich specialistů,
řekl CzechIndustry Tomáš Hlavsa, expert na bezpečnost společnosti Atos 
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a detekce bezpečnostních incidentů sy-
stému typu SIEM se trh posunul směrem
k poskytování bezpečnosti formou říze-
ných a dohledovaných služeb, a to ze-
jména v oblasti finančních institucí a or-
gánů veřejné správy. Další oblastí, ve které
ATOS vidí značnou perspektivu, jsou ener-
getické a distribuční subjekty. V oblasti
speciálních řešení jsou to technologie a sy-
stémy:
– Bezpečnou mobilní komunikaci (systém

HOOX)
– Ochrana a kontrola hranic
– WEBINT – systémy pro získávání infor-

mací z otevřených zdrojů

Úspěšná reakce na mimořádné události
vyžaduje komplexní mix technologií, lidí
a dovednosti, aby všichni jednali v sou-
ladu. To umíte, nicméně, lze toho dosáh-
nout, vždyť modelově mimořádných situ-
ací existují stovky a ne vše se dá „předpo-
vědět“?
Máte pravdu, že jakákoliv problematika
v bezpečnostní oblasti vyžaduje individu-
ální přístup. Technologie samotná mnoho
neřeší. Tedy mohu potvrdit, že každý pro-
jekt, který v bezpečnostní oblasti řešíme, je
jedinečnou kombinací technologie, know-
how a týmu našich specialistů. Vždy re-
agujeme na konkrétní potřebu našich zá-
kazníků a svá řešení integrujeme na zá-
kladě daného use-case. 

Myslíte si, že se věnuje ve středoevrop-
ském prostoru dostatečná pozornost bez-
pečnostním hrozbám a přípravě reakce na
ně? Podle mého je i Evropská unie jako
celek zaskočena vývojem bezpečností si-
tuace…
Každá evropská země je jiná, geografické
podmínky, složení obyvatelstva, ekono-
mická charakteristika, legislativní rámec.
Díky své různorodosti je v Evropě více než
kdekoliv jinde potřebný společný postup,
společné priority, společná řešení. Na dru-
hou stranu jsme právě v těchto dnech
svědky toho, že v oblasti společné bezpeč-
nosti je kolektivní postup, hledání společ-
ných řešení řekněme obtížné. Jednotlivé
evropské země zvolily svá řešení bezpeč-
nostní situace odlišně. Role nadnárodních
firem, jako je ta naše, spatřujeme v mož-
nosti představovat řešení, která jinde fun-
gují, přinášejí výsledky konkrétním lidem,
zlepšují bezpečnostní situaci určitých zemí.
Atos je schopen působit coby integrátor
těchto řešení napříč Evropou a díky své
schopnosti přizpůsobovat svá řešení, své
technologie konkrétním podmínkám, růz-
norodým potřebám a specifickým poža-
davkům zvyšovat úroveň bezpečnosti jak
na lokální, tak na národních úrovních.
Značnou výhodou je společné fungování
české a slovenské pobočky Atosu ve spo-
lečném česko-slovenském prostoru. Síla
více než 700 zaměstnanců dává zákazní-
kům jistotu stabilní mezinárodní společ-
nosti.

Jaká řešení přinášíte pro bezpečnostní
agentury v době zvýšeného ohrožení?
Zde je nutno připomenout, že Atos je
především systémovým integrátorem a to
i v oblasti kybernetické bezpečnosti a spe-

ciálních řešení. V oblasti specifických ře-
šení působíme pouze a výhradně v sektoru
vládních subjektů typu policie, armáda
apod. Pro zákazníky organizujeme tema-
ticky zaměřené semináře, technologické
ukázky s cílem vždy v předstihu informovat
o možnostech, které se pro danou proble-
matiku nabízejí a Atos je umí ze své pozice
integrátora uchopit. Takovýchto akcí pořá-
dáme každoročně cca 15 – 20 a zveme na
ně cíleně odborníky na danou problema-
tiku. Věříme, že takováto informačně osvě-
tová činnost má smysl a umožňuje záka-
zníkům porovnat námi nabízené koncepty
s těmi, které již znají.

Interoperabilita se prosazuje v řadě oborů,
bezpečnost nevyjímaje.  Doposud byla
spojována především s technologiemi, bu-
deme se s ní setkávat v podobě sdílených
zkušeností a modelového jednání lidí při
mimořádných situacích, pod „patronací“
společností jako je Atos?
Záleží na konkrétní životní situaci, určitém
tématu. Nicméně ano, naším očekáváním
je uplatnění mezioborových poznatků z ob-
lastí, kde Atos působí. Například prolínání
technologií, know-how a mezinárodních
zkušeností oborů IT, energetiky, kyberne-
tické bezpečnosti umožňuje právě meziná-
rodním společnostem nabídnout koncept,
který se opírá o zahraniční zkušenosti s dů-
razem na lokální podmínky, již existující
technologie a lidské zdroje, jež má zákazník
k dispozici. Dalším příkladem je koncept
ochrany a kontroly hranic, který funguje ve
Španělsku, Francii a dalších zemích. Právě
u těchto rozsáhlých projektů, jež pokrývají
rozsáhlé oblasti Evropy, je patrná nutnost
součinnosti řady oborů. Počínaje vývojem
a výzkumem technologií, často ve spolu-
práci s akademickou sférou a konče napří-
klad zaškolováním stovek uživatelů da-
ného řešení či příjemců výstupů našich sy-
stémů. Přenos fungujících konceptů z ji-
ných zemí do podmínek České republiky je
koneckonců i jedním směrem, který v ob-
lasti bezpečnosti prosazujeme.

Mají vaše řešení uplatnění v krizovém ří-
zení nižších stupňů, konkrétně mám na
mysli například v České republice v rámci
krajů, měst a obcí s rozšířenou působ-
ností?
Ano a zde se můžeme znovu vrátit ke kon-
ceptu „CityPulse“, který je nasazen v měst-
ském prostředí s vysokou koncentrací oby-
vatelstva. Konkrétní bezpečnostní potřeby
v rámci krajů, měst či obcí se odvíjejí od
míry naléhavosti, tak jak je dané celky vní-
mají. Téměř vždy je tato potřeba vyvolána
událostmi negativního charakteru, pouliční
nepokoje, izolované bezpečnostní inci-
denty, zvýšené riziko konkrétních oblastí.
Řešení, která reagují na tyto negativní jevy,
jsou pohříchu řešením následku, nikoliv
příčiny. Atos se snaží, ač je to v podmín-
kách České republiky běh spíše na delší
trať, přicházet s koncepty, záměry a pro-
jekty, které se snaží negativním jevům
předcházet. Tedy nikoliv „požáry“ hasit,
ale předcházet jim. Koncepty založené na
zpracování Big Dat, jako je například City-
Pulse, nemusí mít nutně pouze bezpeč-
nostní charakter, slouží pro optimalizaci
energie vynaložené na osvětlení veřejných
prostor, případně pro šíření informací oby-
vatelstvu atp. Věříme, že tento přístup je
dlouhodobě správný.

Bezpečnostní situací v krajích je věnován
nový projekt Bezpečné Česko, který se tak -
říkajíc rozjíždí.  V případě zájmu jste při-
praveni spolupracovat s jeho organizá-
tory?
Atos se z pozice integrátora zajímá
o všechny projekty, které napomáhají zlep-
šení bezpečnostní situace či zvýšení bez-
pečnostního povědomí obyvatel ČR. Ko-
mentovat konkrétní projekt nám zde ne-
přísluší. Nicméně je pravdou, že projekty
tohoto typu jsou směrem, kterým se i Atos
v České republice ubírá, tedy bezpečnost
veřejného prostoru, kybernetická bezpeč-
nost ve státní správě a energetice a speci-
ální řešení pro bezpečnostní složky České
republiky. �

13
4I2015



Může být popelnice chytrá?

Určitě ano. Ty nejchytřejší již dokáží odpad
prostřednictvím zabudovaných lisů stlačo-
vat a navyšovat tak svůj objem. V oka-
mžiku, kdy dojde k jejich naplnění, samy
vyšlou signál, že je na čase je vyprázdnit. 

Logistika svozu komunálního odpadu
představuje v současnosti pouze jedno
z „chytrých“ řešení, do kterých mohou města
a firmy investovat v zájmu zefektivnění pro-
vozu či vylepšení poskytovaných služeb.
Mezi další takové projekty se řadí i budování
„inteligentních“ zastávek hromadné do-
pravy, které budou vybaveny obra zovkami
informující o aktuální dopravě a příjezdech
jednotlivých spojů.  Stále četnější budou
i mobilní aplikace umožňující prostřednic-
tvím mobilních telefonů či tabletů sledovat
aktuální dopravu, obsazenost parkovišť,
anebo např. stav hluku či čistotu ovzduší
ve vybrané lokalitě.

Globální objem těchto investic do elek-
tromobility, ekologického zpracování od-
padů, dopravní telematiky, municipálního
informačního managementu, aj. dosáhne
v roce 2019 podle odhadů částky 1 240 mi-
liard USD. V Česku to má být zhruba 100
miliard korun.

Lídrem ve financování výstavby „chyt-
rých“ měst v naší zemi je Česká spořitelna.
Ta vstupuje na tento rozvíjející se trh s kon-
ceptem „Chytré město“, jehož cílem je
podpořit města a firmy při přípravě a fi-
nancování „chytrých“ projektů.

„Naše podpora zahrnuje poradenství při
finanční přípravě projektů, financování
projektů s využitím dotačních a garančních
úvěrových nástrojů, zajištění dotací i na-
bídku vybraných vlastních řešení,“ vysvět-
luje Milan Hašek, ředitel úseku komunál-
ního financování v České spořitelně.

Současné „smart investice“ v Česku se
týkají především elektromobility, ekolo-
gické výroby energie z odpadů, informač-
ních systémů nebo inteligentního veřej-
ného osvětlení. „Městům pomáháme ve
fázích plánování a financování a podporu-
jeme i firmy, které taková řešení vyvíjejí
a nabízejí,“ uvádí Daniel Heler, člen České
spořitelny zodpovědný za korporátní byz -
nys banky.

Konceptem „Chytrých měst“ se zabý-
vala i konference „Smart City“ v polovině
listopadu pořádaná Erste Corporate Ban-
king Leaders Clubem a časopisem Forbes,
na které byly diskutovány i nezajímavější
koncepce městské infrastruktury v evrop-

ských metropolích, včetně příkladů „chyt-
rých“ řešení v českých městech.

Již zmíněné „chytré“ popelnice již jsou
k vidění například v některých ulicích
v centru Prahy, a také v Karlových Va-
rech.

Radovan Polanský, výkonný ředitel
Technologického centra Písek, zdůrazňuje,
že technologie nesmí upozadit lidi.

„Technologický pohled nesmí vytlačit
lidský rozměr,“ uvedl Polanský. „Koncept
Smart City Písek se snaží také o změnu vní-
mání města a aktivaci občanské společ-
nosti. Zpřístupňujeme data, aby se občané
více zapojovali do správy města. Vítáme
iniciativu inovátorů, podporujeme nové
ekonomické, technologické i sociální mo-
dely, vytváříme příležitosti pro rozvoj regio -
nálního trhu a snažíme se přinášet inspi-
raci pro pozitivní změnu.“ 

Urychlené zavádění „chytrých řešení“
lze očekávat zejména v oblasti integrované
městské dopravy. K hrazení jízdného se
podle expertů budou stále častěji využívat
platební karty.

Umožnit městům a občanům lepší pří-
stup k bezhotovostním úhradám má
i portál České spořitelny „Městský
Smart-shop“. Na něm jsou zákazníkovi

Česká města budou chytřejší, plánuje Česká spořitelna
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online zprostředkovány městské služby,
jako je předplatné MHD, úhrada správ-
ních poplatků, či dopravně-správní
agenda. „Služby i nadále dodávají stáva-
jící poskytovatelé, portál však zprostřed-
kuje zadávání a úhrady služeb, které jsou
následně obchodovány na jejich účty,“
vysvětlil Marcel Babczynski z České spo-
řitelny.

Jaké jsou konkrétní plány zavádění kon-
ceptu „Smart City“ ve městech v Česku?

Praha

Poprvé na jednom místě nabízí hlavní
město takzvaná otevřená data. Tedy struk-
turované informace o dopravě, ovzduší
nebo třeba výškách budov. Na internetové
stránce opendata.praha.eu se lidé dozvědí
o metropoli zajímavosti i věci užitečné
v běžném životě. Zároveň z takzvaných
open dat zjistí, jaký je stav ovzduší v jejich
okolí či jak určité oblasti Prahy zatěžuje
hluk. Jako celek Praha tato otevřená data
nikdy nepublikovala, vydávala vždy jen
dílčí informace. Zpočátku se na webu ob-
jeví první datové sady a městští programá-
toři jej budou postupné “krmit“ dalšími
statistikami, grafy či 3D modely budov.
„Pracujeme na tom, aby se mezi open daty
co nejdříve objevily také informace o ma-
jetku města nebo aby systém zveřejňování
smluv byl pro veřejnost co možná nejpře-
hlednější,“ říká k projektu primátorka
Adria na Krnáčová. Podle ní lze otevřená
data využít také jako nástroj pro byznys –
například pro tvůrce aplikací, kteří získají
zdarma přístup k nejrůznějším informacím.
„Je to první malý díl úspěšné skládačky,
které se jmenuje Smart City, ale dílek velmi
důležitý pro vývojáře a začínající podnika-
tele,“ předpokládá Krnáčová.

Ústí nad Labem

Sedmnáct inteligentních zastávek na nej-
vytíženějších stanicích v centru Ústí nad

Labem usnadní cestování městskou hro-
madnou dopravou. Na vybraných stani-
cích nahradí staré označníky nové s LCD
obrazovkami, které spolupracují s doprav-
ním dispečinkem a samotným zařízením
ve vozidle MHD. „Umožňují přenášet aktu-
ální informace o příjezdu a odjezdu, zpož-
dění a další informace o spoji. Po odjetí
linky ze zastávky dojde k posunu dalších
spojů, takže jako první bude vždy zobrazen
nejbližší odjezd daného spoje,“ uvedla
Jana Dvořáková z ústeckého dopravního
podniku.

Karlovy Vary

Karlovy Vary jako první v České republice
zavedly novou technologii sběru komunál-
ního odpadu. Revoluční kompresní odpa-
dové nádoby, které dokážou snížit objem
odpadu a upozorní na stav svého naplnění,
byly rozmístěny na osmi stanovištích
v centru a lázeňské zóně Karlových Varů.
Lis je poháněn prostřednictvím solární
energie. Odpadovou nádobu vyvinula
americká společnost BigBelly Solar. Díky
zakomponované kompresní jednotce je
odpad vhozený do nádoby pro směsný
odpad v pravidelných intervalech stlačo-
ván, čímž se až čtyřikrát zvýší její objem.
Lis je poháněn prostřednictvím solární
energie. Nádoba komunikuje se softwa-
rem a v pravidelných intervalech hlásí stav
svého naplnění.  Nádoby BigBelly by měly
snížit náklady na svoz komunálního od-
padu, odpadovým firmám poskytnout
přesné informace o stavu a naplněnosti
a umožnit efektivní logistiku svozů. Díky
přenosu signálu bude stav nádob monito-
rovat také městská policie.

Pacov

Projekt Smart City oslovuje i menší města
a obce, mezi které se řadí například Pacov.
Radnice nyní s energetickou společností
E.ON modeluje konkrétní projekty k vytvo-
ření chytrého města – tedy Smart City,
které bude nejen chytře využívat energii,
ale k její výrobě použije i vlastní zdroje.
Těmi je například odpadní hmota z měst-
ských lesů. V rámci spolupráce Pacova
a společnosti E.ON by tak mohla v bu-
doucnu vyrábět elektřinu ve městě koge-
nerační jednotka. �
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Na konferenci Smart City pořádané v listopadu ve Fantově budově v areálu pražského Hlavního
nádraží vystoupil i Daniel Heler, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za korporátní
bankovnictví a finanční trhy. Debatovalo se také o nejzajímavějších koncepcích městské
infrastruktury v evropských metropolích.



Hlavním cílem I. etapy geologicko-prů-
zkumných prací je zúžit počet zájmo-
vých lokalit ze současných sedmi na

čtyři. Finální lokalita by měla být známa v roce
2025. Všechny metody této první fáze geolo-
gického průzkumu jsou neinvazivní - tzn., že
tyto metody nijak neovlivní běžný život obyva-
tel a nezahrnují žádné vrty, ani jiné zásahy do
krajiny. Data získaná v této fázi průzkumů
budou klíčová pro objektivní posouzení a vzá-
jemné srovnání jednotlivých lokalit. Metody
geologicko-průzkumných prací zahrnují zhod-

nocení a reinterpretace stávajících dat, stu-
dium leteckých a družicových snímků, geolo-
gické mapování, hydrogeologické mapování,
inženýrsko-geologické mapování, povrchová
geofyzikální měření, plošný geochemický prů-
zkum (geochemický průzkum bude probíhat
pouze v lokalitách Kraví hora, Horka, Čihadlo,
Magdalena a Hrádek).

Geofyzikální průzkum počítá s využitím řady
speciálních geofyzikálních metod. Jedná se
o elektrická měření, gravimetrická (tíhová),
magnetometrická a seismická měření. Měření

budou prováděna plošně, v některých přípa-
dech na vybraných liniích (profilech), a to vždy
mimo zastavěná území. Terénní měření jed-
notlivých metod se provádí ručními přístroji.
Jedná se o metody, které umožňují zkoumat
hlubinné části zemské kůry bez nutnosti tech-
nických prací a zásahů do pozemků. Cílem
těchto prací je identifikace zlomů, rozlišení růz-
ných typů hornin do hloubky (cca 1km), rozli-
šení zón s různou intenzitou rozpukání hornin
nebo zvětrání. Výsledky pomohou zpřesnit
data získaná v předchozích etapách průzkumu.

Víc než desítka lidí ze Správy úložišť nav-
štívila během dvou říjnových víkendů
pět lokalit (Kraví hora, Horka, Čihadlo,

Magdaléna, Čertovka) ve třech krajích s připra-
venou pojízdnou výstavou zaměřenou na geo-
logické průzkumy. Celá expozice má několik
stanovišť, která představují hlavní průzkumné
metody, jako je geofyzika, geochemie, hydro-
geologie a geologické mapování. K vidění jsou
geologické nástroje včetně přístroje na měření
seismických vln v hornině, ruční sondy na
odběr vzorků horninové drtě nebo vzorků
místních hornin pod mikroskopem. Nechyběly
informační panely, 3D počítačové modely či
brožurky pro děti a mládež. Zájemci si mohli
vyzkoušet měření pH a dalších hodnot v růz-
ných vzorcích vody, či rýžování maličkých kou-
sků pravých českých granátů.

Provoz interaktivní výstavy začínal vždy
úderem 16. hodiny v pátek a 10. hodiny v so-
botu a v neděli. Prostory poskytly obecní kul-
turní sály, jinde místní restaurační zařízení. Pří-
chozí návštěvníci se obvykle docela dlouho
zdrželi, protože kromě zajímavých exponátů
zde byl především prostor pro osobní diskuzi
s přítomnými odborníky na geologii, minera-
logii, bezpečnost hlubinných zařízení apod.
Okolní obce objížděl mikrobus SÚRAO, kdo
chtěl, mohl se svézt do místa akce a zase
domů. Obvykle se za čtyři hodiny trvání akce
objevilo kolem čtyř až pěti desítek lidí.

Geology čeká hodně práce

U stolu s různými kameny, prostorovým mo-
delem horninového profilu na obrazovce po-
čítače a s nástroji, které geolog při průzkumu
v terénu používá, předváděli geologové zá-
jemcům granodiority, syenity, durbachity
i granit, neboli „obyčejnou žulu“. Na některé
vzorky se lze podívat i mikroskopem. „My ze
SÚRAO se pohybujeme v horninách vyvřelých

a přeměněných. Ty vyvřelé máme v šesti loka-
litách, ale nejsou zdaleka všechny stejné,
i když to laikovi může na první pohled tak při-
padat,“ říká geolog Lukáš Vondrovic. „Až v lo-
kalitách proběhne geologické mapování, bu-
deme toho s trochou nadsázky vědět spoustu
téměř o každém kamenu,“ ukazuje v počítači,
jak bude mapa ve formě 3D modelu vypadat.
Ten už bude znázorňovat i to, co geolog na po-
vrchu přímo nevidí, a to do hloubky dvou kilo-
metrů. Mapa se bude postupně doplňovat
a upřesňovat díky informacím z dalších pláno-
vaných průzkumů. „V současné fázi si vytvo-
říme představu o tom, jak to vypadá na úrovni
500 metrů pod povrchem, jen na základě ma-
tematických modelů, na to se nemusí nic vrtat.
Na základě různých kritérií lokality mezi sebou
porovnáme. Tři ze sedmi vyloučíme, čtyři půj-
dou dál do další etapy průzkumů,“ dodává
Vondrovic.

Jak lze vyloučit nějakou lokalitu, aniž by se
tam musely dělat hlubinné vrty? To je častá
otázka, na kterou odpovídala zájemcům napří-
klad vedoucí úseku přípravy úložišť Ilona Po-
spíšková: „Musíme mít co nejdůkladnější geo-
logické poznatky o hornině, pak k tomu ale při-
stupují kritéria bezpečnostní, otázka provedi-
telnosti z pohledu technického řešení i ekono-
miky, dále sledujeme socioekonomické para-
metry, tedy jak se tento projekt může odrazit
na životě místních obyvatel, jaký vliv na životní
prostředí předpokládáme apod.,“ vysvětluje.

Odpůrci vítáni

Odpůrci samotné myšlenky úložiště jaderného
odpadu na těchto setkáních rovněž nechyběli.
Především ty, kteří vešli dovnitř, diskutovali
a argumentovali, SÚRAO vítá. „Chceme disku-
tovat s každým, ať má názor takový či onaký.
Při našem putování po lokalitách jsme ale pot -
kali i takové, kteří o konkrétních problémech

hovořit nechtějí. Jen stáli s transparenty a do-
vnitř nešli, s nikým se nebavili. Naopak třeba
v Jistebnici přišla celá skupina odpůrců, měli
protestní placky, ale úplně jiný přístup. Hovořili
s našimi geology, bylo vidět, že chtějí o všem
co nejvíce vědět. Své názory si zřejmě zacho-
vali, ale tak je to správné,“ říká ředitel SÚRAO
Jiří Slovák. Podle něj je pro Správu úložišť kva-
litní oponentura odpůrců důležitá – nutí totiž
organizaci přicházet s co nejlepšími řešeními.

Na akce v lokalitách dorazili často i staros-
tové a místní zastupitelé, ať již průzkumy schva-
lují, nebo se jim brání. Kromě geologických
technikálií je ale zajímá hlavně postavení obcí
dané zákonem v celém procesu výběru lokality
a také finanční příspěvky za průzkum. Také ře-
ditel Jiří Slovák pokládá větší zapojení obcí za
velmi důležité. Podle něj budou mít obce řadu
možností, jak do celého projektu zasahovat, na-
příklad až se bude uvažovat o umístění povr-
chového areálu úložiště: „Očekáváme, že obce
řeknou svůj názor a případně navrhnou místo,
které by nejvíce preferovaly. Mohl by to být na-
příklad opuštěný zemědělský objekt někde
mimo zástavbu.“ Za dobu probíhajícího geolo-
gického průzkumu dostanou obce na základě
zákona určité finanční prostředky.

„Měly by je investovat do svého rozvoje,“
myslí si J. Slovák. Jde hlavně o vytvoření pod-
mínek, aby lidé měli pěkné bydlení a aby měli
také možnost najít zaměstnání nebo do něj co
nejkomfortněji dojíždět. Aby nemuseli odcházet
jinam. To jsou příležitosti, které mohou obec fi-
nančně zajistit i do budoucna. „Takové obce
vlastně hledáme. Takové, které ve spolupráci
s námi vidí příležitost, jak vytvořit pro své ob-
čany co nejlepší podmínky k životu,“ dodává.

Zbývající dvě lokality (Hrádek, Březový
potok) chce Správa úložišť navštívit s expozicí
nejpozději začátkem příštího roku. Zároveň
uvažuje o zopakování akce v dalších obcích již
navštívených lokalit. �

Lokality nahlédly pod pokličku chystaných průzkumů
Dva víkendy strávili pracovníci Správy úložišť v obcích pěti lokalit vysvětlováním a názornými
ukázkami geologických průzkumných metod. Geologické práce začnou příští rok na jaře, zatím jen
první etapa bez hlubokých vrtů.
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Metody geologicko-průzkumných prací
V návaznosti na stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry SÚRAO připravila
interaktivní prezentaci s cílem představit široké veřejnosti jednotlivé metody průzkumů, které se
budou v lokalitě provádět.



Pro geochemický průzkum bude pomocí
mělkých, ručně vrtaných sond z hloubky 1,5 až
3 m odebráno malé množství horninové drtě.
Odběr bude probíhat mimo zastavěná území
v pravidelné síti cca 200 x 200 m. Vzorky hor-
ninové drtě projdou detailní chemickou ana-
lýzou, která odhalí zastoupení hlavních a ve-
dlejších prvků. Průzkum je zaměřen hlavně na
zastoupení prvků v horninovém prostředí a ve
vodách, vzájemné vztahy mezi jednotlivými
prvky, ukazující na jejich možný původ (pří-
rodní nebo antropogenní), identifikace míst
zvýšené akumulace prvků v půdách, horni-
nách a vodách, identifikace míst intenzivních
geochemických procesů, které indikují struk-
turní stavbu území, resp. migrační cesty prvků.
Cílem geochemického průzkumu je detailní

popis materiálu vzorku jako podklad k upřes-
nění geologické mapy.

Geologické mapování je činnost v terénu,
navazující zpravidla na geofyzikální měření,
během kterého jsou získávány a zakreslovány
údaje o geologické stavbě území. Metoda peč-
livě zdokumentuje horniny na povrchu (tzv.
odkryvy), budou změřeny pukliny a zlomy ve
skalních odkryvech a lomech a případně ode-
bírány vzorky hornin pro laboratorní analýzy
a mikroskopování. Cílem mapování je vytvo-
ření podrobné geologické mapy. Znázorněno
je jak horninové složení, tak i vzájemné vztahy
jednotlivých typů hornin a jejich struktury
(např. zlomy). Součástí mapy je i odhad hloub-
kového dosahu jednotlivých těles - geologický
řez.

Zatímco v rámci hydrogeologického průz -
kumu budou zaznamenány a dokumentovány
výskyty povrchových a podzemních vod (v po-
tocích, studnách a pramenech, jejich množ-
ství, chemické složení nebo kvalita). V násle-
dujícím období bude docházet k dlouhodo-
bému sledování – monitoringu. Výsledkem
bude hydrogeologická mapa a objasnění zá-
konitostí oběhu povrchových a podzemních
vod a jejich vzájemný vztah.

Inženýrsko-geologické mapování zahrnuje
terénní sběr vzorků horninových typů, o kte-
rých se předpokládá, že by se měly nacházet
také v podloží (v hloubce cca 500 m pod povr-
chem). Vzorky se použijí pro další laboratorní
zkoušky, které ověří jejich vlastnosti. 

Průzkum umožní prvotní posouzení lokalit
z hlediska stavebně-technické proveditelnosti
budoucích povrchových objektů hlubinného
úložiště. Výstupem bude popis důležitých
vlastností hornin a zemin, hydrogeologických
fenoménů (výskyt pramenů, zamokření území
atd.), zdrojů potenciálního znečištění, morfo-
logie území (terénních tvarů) a projevů nežá-
doucích procesů a jevů (sesuvy, hloubková
eroze, eroze vodních toků atd.).

Všechna data, shromážděná kombinací
těchto metod během terénních prací, projdou
řadou náročných analýz v laboratořích a ná-
sledně budou vyhodnocena. Výsledky výz -
kumu umožní vytvořit a postupně upřesňovat
přípovrchové geologické 3D modely lokalit.
Modely budou důležitým nástrojem pro po-
souzení vhodnosti lokalit z hlediska provedi-
telnosti úložiště a především pro hodnocení
dlouhodobé bezpečnosti. �



Jak byste zhodnotil letošní rok z pohledu
Správy úložišť?
Když to vztáhnu nejprve na oblast hlubinného
úložiště, řada věcí se posunula opět dopředu.
Všechny rozklady proti loňskému stanovení
průzkumných území v lokalitách byly letos ze
strany ministra životního prostředí zamítnuty
a průzkumy mohou začít. V mezičase jsme stihli
připravit harmonogram plánovaných prací, tak-
zvané GPP projekty, podle nichž průzkumy
budou probíhat. Mám radost, že se Pracovní
skupině pro dialog podařilo finalizovat legisla-
tivní návrh na posílení role obcí a postoupit jej
k jednání Rady vlády. No a v neposlední řadě je
to zahájení výstavby podzemní laboratoře PVP
Bukov, do budoucna cenného zázemí pro vý-
zkumy spojené právě s bezpečností hlubinného
úložiště.

Asi nejvíce pozornosti upoutalo potvrzení prů-
zkumných území ministrem životního pro-
středí. Některé obce se však s tímto krokem
nesmířily a podaly žalobu. Jaký to má dopad
na plánované průzkumy?
Žaloby proti správnímu rozhodnutí jsou legi-
timním krokem v demokracii. Samozřejmě re-
spektujeme právo účastníků řízení takto postu-
povat, byť podle našeho přesvědčení bylo roz-
hodnutí právně naprosto v pořádku. Zajímavé
je, že v některých lokalitách podaly žalobu niko-
liv obce, ale nevládní organizace a místní sdru-
žení. Podání žalob nemá na zahájení geologic-
kých prací žádný vliv, neboť zatím u žádné ne-
přiznal soud odkladný účinek. Ten se přiznává
pouze v případech, kdy by došlo „k nevratné re-
alizaci záměru“ – jelikož se v případě SÚRAO
jedná pouze o povrchové průzkumy bez do-
padů na životní prostředí, není zde důvod prů-
zkumy odkládat.

Dopad mají ale žaloby na finanční příspěvky za
průzkum. Jak to s nimi vypadá?
Ano, podáním žalob došlo k tomu, že nebyla
naplněna jedna z podmínek pro vyplacení pří-
spěvků stanovená vládním nařízením. Právě
z toho důvodu, že se řada obcí v lokalitách žalob
neúčastnila, ale kvůli iniciativě jiných by přišla
o letošní příspěvky, jsme s MPO a vládou inten-
zivně jednali o možnosti příspěvky vyplatit –
jsem rád, že se to podařilo a že příspěvky ještě
před Vánocemi na účty jednotlivých obcí do-
razí.

Správa úložišť intenzivně pracovala na projek-
tech geologicko-průzkumných prací (GPP),
které na podzim představila v pěti lokalitách
formou interaktivní expozice. Proč jste se roz-
hodli jít touto cestou?
Z různých prohlášení při osobních setkáních se
zastupiteli i z některých vyjádření v tisku vyply-
nulo, že kolem průzkumů panuje řada nejas-
ností, tak jsme chtěli skutečnou podstatu plá-
novaných prací vysvětlit. Zastupitelstvům obcí
jsme kompletní dokumentaci k GPP poslali a zá-
roveň nabídli osobní setkání k vyjasnění všech
případných dotazů. Chtěli jsme ale do debaty

zatáhnout i širší veřejnost z lokalit. Forma inte-
raktivní road-show byl nápad našeho týmu
geologů – jsou to mladí lidé, nadšení pro svůj
obor a zvyklí prezentovat. Akci hodnotíme
velmi úspěšně. I přes minimální propagaci pře-
dem přilákala v každé lokalitě několik desítek
lidí. Pokud bude ze strany obcí zájem, chceme
ji příští rok zopakovat.

Zmínil jste v úvodu zahájení projektu PVP
Bukov (podzemní výzkumné pracoviště
Bukov). Jaký má pro SÚRAO význam?
Správa úložišť se účastní mnoha mezinárod-
ních výzkumných projektů zaměřených na bez-
pečnost HÚ, některé i sama organizuje a vede,
například v prostorách štoly Josef. Připravo-
vané podzemní výzkumné pracoviště Bukov
umožní výzkum v hornině podobné té, o níž se
uvažuje pro úložiště, což je velmi přínosné. I zde
počítáme s mezinárodní spoluprací; výzkumy

kolem hlubinného úložiště jsou velmi náročné
technicky, finančně i počtem osob, proto se vět-
šinou realizují tak, aby výsledky mohlo sdílet co
nejvíce zemí.

Jaké další události roku 2015 považujete za vý-
znamné?
Napadají mě konkrétně tři věci. Za prvé, výročí
20 let úložiště Dukovany. Tamní úložiště slouží
pro ukládání nízko a středně aktivních odpadů
vznikajících v jaderné energetice, tedy přede-
vším v jaderných elektrárnách Temelín a Duko-
vany. Je to největší moderní úložiště radioak-
tivních odpadů v České republice a svou kon-
strukcí i bezpečností odpovídá úložištím v zá-
padoevropských zemích. Za druhé, v letošním
roce proběhla řada lokálních besed a debat na
téma hlubinného úložiště. Přestože řada z nich
se navzdory proklamacím nesnaží o dialog, u ji-
ných tento posun vnímám a velmi jej vítám. No
a ten poslední bod je ze zahraničí, konkrétně
z Finska. Tam letos na podzim vláda vydala spo-
lečnosti Posiva, což je taková finská obdoba
SÚRAO, povolení k výstavbě hlubinného úlo-
žiště.

Proč je dění ve Finsku tak důležité pro ČR?
Finsko je první zemí na světě, kde se hlubinné
úložiště začne reálně stavět – jejich koncept je
přitom velmi podobný tomu českému, vybu-
dují úložiště v krystalinických horninách, stovky
metrů pod zemí. Starostové z českých lokalit
několikrát ve Finsku byli. Lze čerpat inspiraci
nejen v technických záležitostech, ale i ve způ-
sobu komunikace s lokalitami – finská Posiva
konceptu HÚ a výběru lokality věnovala 40 let.

Jaké zásadní události čekají SÚRAO v roce
2016?
Nejdůležitější jistě bude zahájení geologických
průzkumů v lokalitách. Hned na jaře se rozběh-
nou terénní práce, sběr vzorků, následně za-
čnou laboratorní analýzy. Přestože se jedná
zatím jen o první etapu průzkumů bez hlubo-
kých vrtů, je pro nás nesmírně důležitá. V příš-
tím roce rovněž očekáváme posun v legislativ-
ním procesu a kroky k přípravě zákonem garan-
tovaného zapojení obcí do procesu výběru lo-
kality. A když odhlédnu od hlubinného úložiště,
čeká nás rekonstrukce a modernizace úložiště
Richard, kam se ukládají nízko a středněaktivní
odpady z nemocnic, průmyslu a výzkumu.

Těšíte se na ten pracovní nápor?
Nesmírně. Mám rád, když se věci hýbou,
někam se posouvají, spějí k nějakému cíli. Zá-
věrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
s námi podílejí na tom, abychom našli skutečně
vhodné místo pro hlubinné úložiště. Sympati-
zantům, díky nimž máme dobrý pocit z odve-
dené práce, i oponentům. Naší prioritou je najít
to nejbezpečnější řešení ze všech úhlů pohledu.

�

Zdroj: Zpravodaj Správy úložišť 
radioaktivních odpadů 4/2015

Výzkumné pracoviště Bukov umožní výzkum v hornině podobné
té, o níž se uvažuje pro úložiště, což je velmi přínosné,
říká v rozhovoru Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů
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„Finsko je v současné době světovým
lídrem výzkumu a realizace v oblasti na-
kládání s radioaktivními odpady a vyhoře-
lým jaderným palivem. Finská vláda, par-
lament a samosprávy rozhodli již v roce
2001 o finálním řešení uložení vyhořelého
paliva cestou hlubinného úložiště v loka-
litě Olkiluoto, které by mělo být zprovoz-
něno po roce 2022. Finsko si nás jak jednu
z mála zemí vytipovalo jako partnera pro
hlubší spolupráci v oblasti energetiky,“
uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek při návštěvě Finska v srpnu tohoto
roku.

Výstavba hlubinného úložiště radioak-
tivního odpadu vyhořelého jaderného ve
finském Olkiluoto je pod permanentní
kontrolou finského úřadu pro jadernou
bezpečnost STUK. V současné době pro-
bíhají v hloubce asi 450 metrů výzkumné
a charakterizační práce podzemní labora-
toře ONKALO. Cesta k ní vede tunelem
o délce 4400 metrů, vyraženým v masivní
kompaktní hornině. Samotné úložiště
bude umístěno ještě asi o dalších sto výš-
kových metrů níže. Na snímku členové
české pracovní skupiny, která navštívila
Finsko ve stejném čase jako ministr Mlá-
dek, vedené náměstkem ministra prů-
myslu a obchodu Pavlem Šolcem a ředi-
telem Správy úložišť radioaktivních od-
padů Jiřím Slovákem (na snímku vlevo),
složené z odborníků SÚRAO, ČEZ, ÚJV
Řež a starostů z lokalit, vytipovaných pro
možnou výstavbu podobného úložiště
u nás.



Pokud nedojde k vyřešení současné situace
týkající se podpory všech podporovaných
zdrojů energie (POZE), bude to pro seg-

ment malé kogenerace znamenat zastavení pro-
vozu většiny kogeneračních jednotek spalujících
zemní plyn. Vysoko účinná kombinovaná vý-
roba elektřiny a tepla (kogenerace) má na výrobě
elektřiny a tepla v ČR významný podíl. Celkový
instalovaný elektrický výkon malých a středních
výroben spalujících zemní plyn je dnes vyšší než
220 MW a výroba přesahuje 600 000 MWh elek-
třiny a 3 000 TJ tepla. Úspora energie, jež je díky
provozování těchto zdrojů dosažena, převyšuje
20 % v porovnání s ostatními nejlepšími techno-
logiemi oddělené výroby elektřiny a tepla. Díky
tomu tato technologie významně přispívá k do-
sažení cílů Evropské unie, ke kterým se ČR zavá-
zala, tj. ke zvyšování energetické účinnosti a sni-
žování produkce emisí CO2. Více než 70 % těchto
zařízení je provozováno v soustavách zásobo-
vání teplem, kde přispívají k jejich vyšší efektivitě
a stabilizaci cen tepla. Hlavní dopady nevyhlá-
šení podpory pro malé kogenerační zdroje lze
shrnout následovně:
1. Zastavení rozvoje kombinované výroby, což

je v rozporu s požadavky Směrnice Evrop-
ské unie o energetické účinnosti.

2. Zvýšení energetické náročnosti výroby elek-
třiny a tepla – v případě odstavení všech
provozovaných zařízení to znamená:

a. navýšení spotřeby primárních zdrojů o 300
GWh/rok (1,1 PJ/rok),

b. navýšení emisí CO2 o 600 000 t/rok.
3. Negativní finanční dopad do cen tepla záka-

zníkům, kteří jsou napojeni na soustavy zá-
sobování teplem využívající vysoko účinnou
kombinovanou výrobu.

4. Pravděpodobné soudní nároky vůči ČR
v důsledku zmařených investic.

5. Následný dopad na bankovní sektor ply-
noucí z druhotné neschopnosti plnit závazky
z existujících investičních úvěrů.

6. Významný dopad na všechny navazující
obory – dodavatelské i odběratelské firmy
a z ní plynoucí zvýšení nezaměstnanosti.

7. Zvýšení nedůvěry ve stabilitu ekonomic-
kého prostředí v ČR – velmi špatný signál
pro investory.
Apelujeme proto na orgány státní správy,

aby stávající velmi nešťastnou situaci vyřešili
účinnými kroky s ohledem na celou skupinu
podporovaných zdrojů. Pouze včasné řešení
může pomoci zabránit nevratnému poškození
systému vysoce účinné výroby elektrické ener-
gie a tepla, který se za mnoho let podařilo v ČR
vybudovat na velmi vysoké úrovni. �

Ing. Tomáš Bičák, výkonný ředitel, 
COGEN Czech
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Teplárenské sdružení ČR 
vyzývá vládu a ERÚ, 
aby dokončily proces vedoucí
k vypsání chybějící podpory 
do konce roku

Teplárenské sdružení České republiky bed-
livě sleduje postup všech zúčastněných
institucí v případu dosud nevypsané pod-

pory pro podporované zdroje elektřiny a tepla
na rok 2016 a oceňuje vstřícný krok MPO, které
11. prosince předložilo do meziresortního při-
pomínkového řízení návrh Nařízení vlády
o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných
zdrojů energie (dále jen „Nařízení“) s cílem za-
jistit včasné vypsání legitimně očekávané pro-
vozní podpory elektřiny a provozní podpory
tepla pro podporované zdroje jiné, než jsou ob-
novitelné zdroje energie uvedené do provozu
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 v Ceno-
vém rozhodnutí ERÚ pro rok 2016.

„Věřím, že vláda dostojí své odpovědnosti,
splní podmínku Energetického regulačního
úřadu a přijme co nejdříve Nařízení, které za-
štítí vypsání chybějící podpory,“ řekl předseda
výkonné rady Teplárenského sdružení ČR
Mirek Topolánek a dodal: „Poté by již nic ne-
mělo bránit tomu, aby Energetický regulační
úřad vypsal v cenovém rozhodnutí pro příští
rok podporu pro elektřinu a teplo z podporova-
ných zdrojů vyrobených ve všech výrobnách
uvedených do provozu do konce letošního
roku.“ �

Dopady nevypsání podpory POZE 
pro kogeneraci s výkonem do 5 MW



Nedívejme se na zemní plyn jako na nějaké politikum, 
je to zboží a má svou hodnotu,
řekl CzechIndustry Hugo Kysilka, marketingový ředitel společnosti VEMEX

Jaká je podle Vás situace na trhu s plynem
v Evropě a v České republice? 
Na tuto otázku je poměrně jednoduchá od-
pověď. Stabilní. Loňská teplá zima zapříči-
nila v České republice pokles spotřeby, ale
to koneckonců v celé Evropě. Samozřejmě
snížení všeobecně spotřeby plynu na kon-
tinentu není jen otázka teplé nebo studené
zimy, ale i využitím zemního plynu v prů-
myslu a v energetice. Je otázkou, zda se
ještě například v energetice budeme vracet
k paroplynovým elektrárnám, jak se bude
rozvíjet kogenerace a trikogenerace… Tlak
na rozvoj obnovitelných zdrojů je značný,
takže další rozvoj spotřeby plynu vidím
především tlakem proti těm zdrojům, které
znečišťují životní prostředí a jsou vý-
znamně neekonomické. Kopat hnědé uhlí
a spalovat na výrobu tepla při té efektiv-
nosti jakou uhelné elektrárny mají a jak za-
těžují životní prostředí je prostě anachro-
nismus.

A pokud jde o bezpečnost dodávek?
Toto téma pro náš trh není nijak bolestivé
nebo zneklidňující. Naše země má díky síti
plynovodů a díky podzemním zásobníkům
problém bezpečnosti vyřešen asi nejlépe

v kontinentální Evropě. Nejsme ani závislí
na toku plynu z Ruska přes Ukrajinu, vět-
šina plynu do ČR jde ze západu.

V této souvislosti se hodně diskutuje o vý-
stavbě Severního proudu 2. Je tento ply-
novod potřebný nebo si vystačíme takří-
kajíc se stávajícím vedením? 

Zde nejde ani tak o nás. Severní potok II je
projekt především pro německou a vlastně
západní ekonomiku. Musíme si uvědomit, že
německý odklon od jádra v nejbližší budouc-
nosti jednoznačně vyvolá potřebu zvýšení
dodávek zemního plynu z Ruska. Projekt je
to naprosto logický, správný a potřebný.
I pro nás. Máme diverzifikované toky.

Země V4 se staví proti Severnímu prou du 2.
Jako argument udávají, že plynovod přes
Ukrajinu není plně využíván, takže ho po-
važují za zbytečný...
Reakce V4 mne neskutečně nadzvedává ze
židle. Když se projednával v EU projekt
Jižní potok přes Bulharsko, Srbsko a dále
do EU, tak jsem nikde nezaznamenal, že by
ostatní země EU a tím spíše V4 tento pro-
jekt podporovaly, kromě Rakouska a právě
některých států z Balkánu. Byly podepsány
mezivládní dohody mezi Ruskem a tranzit-
ními zeměmi, v Bulharsku má snad i vel-
kou EA, ale vše se klasicky balilo do něja-
kého bruselského nezájmu a snahy tento
projekt dusit až ho udusili. 

Na nedávné plynárenské konferenci mini-
str životního prostředí Richard Brabec ho-
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Ing. Hugo Kysilka, 
marketingový ředitel společnosti VEMEX



vořil o podpoře kondenzačních plynových
kotlů a oživení mrtvých přípojek v České
republice. Nakolik to může ovlivnit další
rozvoj plynárenství v naší zemi?
To zatím nevím, pan ministr Brabec je
velký bojovník za zlepšení životního pro-
středí, takže každé jeho iniciativě strašně
fandí.

Nabídka výrobců zařízení využívající
zemní plyn je široká. Horší to však začíná
být s jejich servisem z důvodu nedostatku
techniků, kteří se jím zabývají. Pokud po-
třebuji například revizi plynového kotle,
tak si ji musím objednat s měsíčním před-
stihem. Tato skutečnost se stává „pihou
na kráse“ využití modrého paliva a může
v budoucnu ovlivnit rozhodování o tom,
zda si dát plynové topení nebo využívat
jiné médium. Dá se očekávat v tomto
směru zlepšení? 
Asi máte pravdu, firem, které se snaží pod-
porovat svůj dorost, je skutečně málo.
Osobně znám jen Gascontrol Havířov. Mlu-
vím osobně, bude jich asi více, ale zaučo-
vat nové kádry, to je bolest.

V minulých dnech vláda schválila Národní
akční plán čisté mobility. Byl tak učiněn
první krok, jaké další by měly následovat?
NAP čisté mobility pro období 2015-2018
s výhledem do 2030 vychází z požadavku
EU. Je to dobrý plán, vládu moc chválím
a doufejme, že neskončí jen v šuplíku. Co
je hlavní? Především snížit negativní do-

pady dopravy na životní prostředí, a to
především emisemi a snížení závislosti na
kapalných palivech, diversifikace zdrojo-
vého mixu a vyšší energetická účinnost
v dopravě.

Významné místo v dopravě budoucnosti,
jak vyplývá z předcházejícího, patří zem-
nímu plynu, ať ve stlačené nebo zkapal-
něné podobě. V závěru listopadu bylo
v ČR 106 přípojek CNG. Je to hodně nebo
málo? 
Podle mne jsme za kritickým bodem, teď je
nutno jen celý program nepřepálit - počet
170 plus minus podle mne ČR stačí, aby
byli motoristé zajištěni.

Kritická infrastruktura CNG je hotová.
Přesto se budou stavět další, kolik je podle
Vás jejich optimální počet? 
Již jsem řekl od 170 maximálně do 200.

Čerpacích stanic CNG je relativně málo,
přesto už si v některých případech kon-
kurují. Znamená to, že jejich výstavba
není koordinována a investor ji může po-
stavit kdekoli pokud splní zákonné pod-
mínky?
To je jen částečná pravda, ČPS se snaží
maximálně celý rozvoj koordinovat.

Jakou strategii v mobilitě zaujímá společ-
nost VEMEX?
Máme svých 14 stanic, ještě postavíme 6
a počtem 20 tento náš projekt uzavřeme. 

Čerpací stanice jsou jedna věc, tou druhou
je počet automobilů, které jezdí na zemní
plyn. Odpovídá jejich počet představám,
se kterými jste do toho šli?
Tak to je problém, který velmi vnímáme.
Moje představa by byla, aby například
Škoda Rapid byla na CNG, nebo jiné vo-
zidlo trochu nižší finanční úrovně než je
Octavie.

Tlak v budoucnu bude na BIO CNG, i to za-
znělo na plynárenské konferenci. Z jakého
důvodu? 
Tak to nevím, byl jsem ve Finsku, kde nám
předvedli BIO stanici pro pohod vozidel,
ale cena média je vysoká. Nemá smysl
stále něco dotovat. Každé zboží musí mít
tržní hodnotu.

Objevují se hlasy, že za „pár“ desetiletí
bude využití zemního plynu minimální.
Myslíte si, že ho čeká tato pochmurná bu-
doucnost? 
To je nesmyl, zemní plyn je ekologické pa-
livo s vysokou energetickou účinností. Ne-
dívejme se na zemní plyn jako na nějaké
politikum, je to zboží a má svou hodnotu.

Otázka na závěr, i když bychom jí měli
spíše začínat. Společnost VEMEX je vý-
znamný hráč na trhu se zemním plynem,
ale i dalšími nositeli energie v ČR, co vše
dnes představuje a v čem jsou hlavní vý-
hody být její zákazníkem?
Jistota, kvalita a bezpečnost. �
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Tedy například jeho instalaci, vyvlož-
kování komína, vybudování ply-
nové přípojky, celé nové otopné

soustavy nebo její rekonstrukci atd. Do-
tace na nový moderní kondenzační kotel
na plyn a další úpravy tak může dosáh-
nout až 127 500 korun (tedy až 85 procent
při max. nákladech 150 tisíc korun). Po-
prvé v historii se nyní nepřispívá jen na
prostou výměnu kotlů na plyn, ale jedná
se o komplexní servis na modernizaci ce-
lého vytápění domu. Plynárenské společ-
nosti dnes nabízejí služby na klíč, se zí-
skáním dotací všem rády pomohou a při-
pravily velmi zajímavé nabídky. Výměna
kotlů startuje 1. prosince. Podávání žá-
dostí o dotace by mělo začít už v lednu
2016, ale v některých krajích jako napří-
klad Středočeském, Jihočeském, Králove-
hradeckém nebo Libereckém už v posled-
ním měsíci tohoto roku. Stát zájemcům
o dotaci rozdá během příštích let celkem
9 miliard.

Evropské země postupně zakazují kotle
na tuhá paliva. Do roku 2022 bude pod po-
kutou 50 tisíc korun zakázáno používání asi
75 procent kotlů. „Kotlíkové dotace jsou
vynikající myšlenkou a musím říci, že ví-
táme každou iniciativu, která výrazně
omezí emise a zlepší naše životní pro-
středí. Investice do kotlů na pevná paliva
jsou však již dnes takřka nesmyslné. Uhlí
bude stále dražší, nařízení v Evropě budou
stále více omezovat emise polétavých pra-
chů a lze očekávat, že v horizontu maxi-
málně 10 let už nebude uhlí vůbec pro lo-
kální vytápění využíváno,“ říká Jan Va-
lenta, předseda Rady Českého plynáren-
ského svazu (ČPS). Volba nového uhel-
ného kotle není podle ČPS cesta správným
směrem, může být volbou jen na krátký
čas, protože nelze vyloučit, že brzy v bu-
doucnu bude uhelnými kotli opět ovzduší

znečišťováno nad míru přípustnou záko-
nem. 

Na výměnu kotlů v České republice je
nyní připraveno celkem 9 miliard korun.
„Ze strany nabízených dotací se poprvé
v ČR nejedná o prostou výměnu kotlů, ale
o nabídku komplexního servisu. Stát vám
nyní přispěje 85 procent na celkové uzna-
telné náklady, tedy více než 127 tisíc korun
nejen na plynový kotel, ale i na další ná-
klady, jakými jsou vyvložkování komína,
vybudování plynové přípojky k domu, in-
stalaci kotle, případně dotaci i na nová
topná tělesa nebo jejich rekonstrukci,“ do-
dává Jan Valenta. „Tato příležitost zde
nikdy nebyla. Nyní si lze s 85procentní do-
tací nejen vyměnit kotel na plyn, ale mo-
dernizovat celý systém vytápění v rodin-
ném domě.“ Ještě dalších 5 procent dotací
navíc dostanou domácnosti v oblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší, jejichž seznam
připravilo ministerstvo životního prostředí.
S kvalitou vzduchu jsou dnes na tom u nás
nejhůře severní a střední Morava a severní
a střední Čechy.

Jednotlivé plynárenské společnosti
RWE, E.ON a Pražská plynárenská připra-
vily zájemcům o výměnu za moderní ply-
nový kotel své nabídky. Jedná se např.
o vyřízení dotací bez papírování a obíhání
úřadů, demontáž stávajícího kotle a jeho
ekologickou likvidaci, úpravu spalinové
cesty a případné vyvložkování komína, za-
jištění energetického posudku domu, vý-
stavbu přípojky i nové otopné soustavy,
montáže kotlů, služby energetického spe-
cialisty a projektové dokumentace, drobná
opatření na snížení energetické náročnosti
domu atd.

Vytápění na plyn, kromě toho, že je vý-
razně ekologičtější, je zejména velmi po-
hodlné. Jednoduše otočíte knoflíkem
v obýváku nebo nastavíte hodnotu te-

pelné pohody na vašem zařízení. Při vý-
měně kotle na plyn již nikdy nebudete
muset přikládat pravidelně do kotle, ob-
jednávat a skládat uhlí, vynášet popel atd.
Uvolní se vám i skladovací prostor
v domě pro uhlí, nepotřebujete plechovou
popelnici na žhavý popel, odpadne i časté
malovaní zaprášených interiérů domu.
Všechny tyto náklady se musí připočítat
k ceně uhlí, které v konečném důsledku
podle propočtů nevychází levněji než
zemní plyn. V neposlední řadě pořízením
nového moderního kondenzačního kotle
na plyn významně zvýšíte hodnotu nemo-
vitosti.

Podle odhadů ministerstva životního
prostředí bude potřeba do roku 2022 vy-
měnit v ČR většinu, tedy asi 360 tisíc zasta-
ralých kotlů. Pak už nebude možné topit ve
starých neekologických kotlích. Stát již
nyní připravuje nový zákon o ochraně ovz-
duší, který by měl umožnit obecním úřa-
dům, aby mohly zkontrolovat domácnosti,
čím v kamnech topí, pokud budou škodit
životnímu prostředí. Dnes již není pří-
pustné, aby lidé svým jednáním a volbou
špatného paliva pro topení škodili druhým.
Když se zahajoval v roce 1991 v ČR pro-
gram Teplice, studie došly k závěru, že lo-
kální topeniště jsou největším faktorem
znečištění. Přijal se program plynofikace,
na který stát přispěl 6,3 miliardy korun.
Ovzduší se u nás velmi výrazně zlepšilo.
Jistě k tomu pomohlo i odsiřování elektrá-
ren, ale místní topeniště měla rozhodující
vliv. „Nyní je v ČR po více než 20 letech
stejná šance výrazně snížit koncentrace
škodlivin v ovzduší a záleží na každém
z nás, jaký kotel si zvolíme,“ říká Jan Va-
lenta a dodává:“ Pomocí tohoto nového
balíčku na plynové kotle se domníváme, že
by mohlo být pořízeno až 100 tisíc plyno-
vých kondenzačních kotlů.“ �

S žádostí o výměnu za plynový kotel určitě neotálejte
a získejte dotaci až 127 500 korun
Takto výhodná příležitost pro výměnu kotlů na plyn ještě nikdy v minulosti v České republice nebyla.
Stát nyní neposkytuje jen dotaci na nový plynový kotel a jeho instalaci, nýbrž i dotaci na náklady
související s přechodem na nový kotel. 
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