
Komentář k přijaté dohodě

„Svět přijal přelomovou globální dohodu
o ochraně klimatu. K nové dohodě se po
dlouhých a složitých vyjednáváních připojili
i největší světoví emitenti skleníkových plynů
jako Čína, USA nebo Indie. Nová dohoda
představuje historický milník v mnoha ohle-
dech a myslím, že evropské státy, včetně ČR,
mohou být spokojené. Platí, že svět, respek-
tive státy Úmluvy OSN jsou připraveny udě-
lat vše pro to, aby udržely maximální ote-
plení planety do roku 2100 pod dvěma stupni
Celsia a dokonce se přiblížit hodnotě 1,5
stupně. Všechny státy, jak vyspělé, tak rozví-
jející se i ty zaostalé, budou muset plnit zá-
vazky snižování emisí, aby k tomuto cíli při-
spěly. Evropa, která dnes produkuje přibližně
8 % celkových emisí světa, v tom konečně
nebude sama, což je zcela zásadní z pohledu
efektivity globálního úsilí a konkurence-
schopnosti ČR i Evropy. Státy se zároveň za-
vázaly, že budou společně – závazně i dobro-
volně – financovat opatření na snižování
emisí i adaptaci na změny klimatu v nejchud-
ších státech světa. Financování bude zajiš-
těno jak z veřejných zdrojů, tak i ze soukro-
mých.

Česká republika v současné době produ-
kuje přibližně 12 tun emisí CO2  ekvivalentu
na osobu ročně a naším cílem je toto číslo
výrazně snížit a přiblížit se průměru EU, což
je 7 tun CO2  ekvivalentu na obyvatele. Díky
opatřením, se kterými již dnes počítáme v na-
šich strategiích, jež jsme přijali v posledním
roce nebo je v rámci vlády připravujeme
(jako Státní energetická koncepce, Politika
ochrany klimatu v ČR nebo NAP čisté mobi-
lity atd.) počítáme s razantním snižováním
emisí skleníkových plynů. Mezi taková opa-
tření patří např. snižování emisí díky pro-
gramu zateplování domů v programu Nová
zelená úsporám, snižování emisí v dopravě
díky podpoře čistých technologií, postupné
uzavírání hnědouhelných elektráren, které
dosluhují, přechod energetiky na vyšší vy-
užití jádra a obnovitelných zdrojů energie
nebo decentralizované zdroje v domácnos-

tech – např. malé solární elektrárny. Výhle-
dově nová dohoda znamená další razantnější
opatření např. v dopravě, zemědělství a dal-
ších sektorech.

Tato dohoda znamená historický mezník,
kdy si dnes už opravdu téměř celý svět uvě-
domuje, že klimatická změna, ke které zá-
sadně přispívá činnost člověka, je realitou,
která začíná citelně ovlivňovat život každého
z nás a že lidstvu neúprosně a rychle utíká
čas, kdy ještě máme šanci něco ovlivnit. A to
platí i pro Českou republiku. I my neseme od-
povědnost za to, v jakém stavu předáme tuto
planetu budoucím generacím." 

Z vystoupení R. Brabce na konferenci

Je nesporné, že změna klimatu je jednou
z nejvážnějších globálních hrozeb, před
nimiž svět stojí. V průběhu tohoto roku jsme
byli svědky extrémních a různorodých kli-
matických jevů na celém světě. Není pochyb
o tom, že změna klimatu má zásadní dopady
nejen na životní prostředí, ale i na ekono-
mickou prosperitu a účinné potírání chu-
doby a je i bezpečnostní výzvou. Abychom
mohli změně klimatu účinně čelit, musíme
jednat společně. Všechny smluvní strany se
musejí na zajištění naší budoucnosti spra-
vedlivě podílet a být součástí nového ujed-
nání. Zde v Paříži musíme dosáhnout
právně závazné mezinárodní smlouvy, která
zajistí, aby nárůst průměrné globální teploty
ve srovnání s předindustriálními hodnotami
nepřekročil hranici 2 °C. Je také důležité,
aby nám nová smlouva umožňovala v prů-
běhu času navyšovat ambice. Nová
smlouva musí být vyvážená, a proto je třeba
věnovat potřebnou pozornost dalším zásad-
ním otázkám budoucího klimatického re-
žimu. Opatření pro snižování emisí skleníko-
vých plynů musí být propojena s adaptač-
ními opatřeními tak, aby vedla k omezování
nepříznivých dopadů změny klimatu. Pro za-
jištění efektivní realizace nové smlouvy
bude mít velký význam odpovídající fi-
nanční a technická podpora a rovněž budo-
vání kapacit.

Přijetím účinné, trvalé a spravedlivé
smlouvy zde v Paříži vyjádříme naši odpo-
vědnost vůči současným i budoucím genera-
cím. Česká republika je na dobré cestě ke spl-
nění redukčních závazků vyplývajících
z Úmluvy a jejího Kjótského protokolu. Úro-
veň emisí skleníkových plynů v České repub-
lice byla v roce 2013 o 34 % nižší než v roce
1990. Spolu s EU a jejími členskými státy
jsme předložili vnitrostátně stanovený pří-
spěvek (Intended National Determined Con-
tribution – INDC) a přijali ambiciózní závazek
do roku 2030 dále snížit emise skleníkových
plynů nejméně o 40 % ve srovnání s rokem
1990.

Ke splnění našich současných i budoucích
závazků a příspěvků budeme i nadále reali-
zovat a rozvíjet ambiciózní a efektivní klima-
tickou politiku na národní úrovni. V současné
době dokončujeme novou Politiku ochrany
klimatu v ČR, která vytvoří předpoklady
k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do
roku 2050. Soustředí se především na opa-
tření, která mají nejvyšší potenciál pro snižo-
vání emisí skleníkových plynů, a uhlíkovou
náročnost v různých odvětvích (např. energe-
tika, průmysl, doprava, odpady, zemědělství
a lesnictví). Kromě toho Česká republika in-
vestuje významné finanční prostředky do
energetické účinnosti a ekologického vytá-
pění v různých oblastech, včetně domácností
a průmyslu. Celkový rozpočet na tato opa-
tření dosáhne do roku 2020 částky převyšu-
jící 2 miliardy eur.

Stejně jako ostatní státy zažila i Česká re-
publika řadu povodní a dlouhotrvající období
sucha, jež způsobily rozsáhlé a nevratné
škody. V této souvislosti jsme připravili kom-
plexní Národní adaptační strategii, která byla
přijata před několika týdny. Tato strategie vy-
chází z vědeckých poznatků, informuje o mo-
žných negativních dopadech a obsahuje ná-
vrhy na adaptační opatření v mnoha oblas-
tech (například vodohospodářství, lesnictví,
zemědělství, městské prostředí, zdraví, kri-
zové řízení apod.).

Jsme si vědomi skutečnosti, že nejchudší
a nejzranitelnější rozvojové země jsou při ře-
šení svých klimatických otázek závislé na po-
moci. V tomto ohledu považujeme Zelený kli-
matický fond za důležitý nástroj zprostředko-
vávající nezbytnou finanční podporu. Česká
republika přislíbila do tohoto fondu přispět
částkou 5,3 mil. dolarů a dalšími dvěma mi-
liony dolarů podpořila německou iniciativu
Climate Finance Readiness Programme. Rád
bych využil této příležitosti, abych vás ujistil,
že Česká republika bude i nadále poskytovat
potřebnou podporu rozvojovým zemím a po-
máhat jim řešit jejich potřeby související
s adaptací na změnu klimatu a zmírňování je-
jích následků. �
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Změna klimatu je jednou z nejvážnějších globálních hrozeb,
před nimiž svět stojí
Ministr životního prostředí Richard Brabec se účastnil finálního vyjednávání textu nové světové
smlouvy o ochraně klimatu, která byla přijata státy Rámcové úmluvy OSN na zasedání COP 21 v Paříži
dne 12. prosince. Otiskujeme komentář pana ministra k jejímu přijetí přímo z francouzské metropole
a pasáže z jeho vystoupení na konferenci.



V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic,
během příštího roku by se mělo na
našem kontinentě otevřít dalších 50.

Do jejich výstavby se chystají i společnosti
v České republice. V roce 2016 budou již
v ČR první LNG stanice. Do pěti až deseti let
by se měl LNG v ČR začít využívat velmi vý-
razně, a to zejména pro nákladní a autobu-
sovou dopravu, a v roce 2030 se odhaduje,
že bude u nás jezdit nejméně 1300 LNG vo-
zidel. Největší výhodou LNG v dopravě je
celkový dojezd vozidel až 1200 kilometrů. 

Zemní plyn lze v dopravě využívat jak ve
formě stlačeného plynu CNG (compressed
natural gas), tak ale i ve formě zkapalně-
ného plynu LNG (liquified natural gas).
K praktickému využití LNG došlo poprvé
v 50. letech v SSSR, kde plyn u nalezišť
u Azovského moře byl použit k pohonu ze-
mědělských traktorů. Dnes se využívá LNG
nejvíce v pozemní silniční dopravě a sou-
středí se na těžká nákladní vozidla. V Evropě
se registrují už každý rok stovky těžkých ta-
hačů na LNG. Výhoda úspory nákladů (ve
srovnání s naftou) je v přepravním prů-
myslu silný argument. Nejvíce LNG vozidel
jezdí v Číně, USA, Austrálii atd., v Evropě
pak vozy na LNG jezdí ve Skandinávii, Špa-

nělsku, zemích Beneluxu, Velké Británii
nebo Turecku. Podle Národního akčního
plánu čistá mobilita by mělo jezdit i v ČR do
roku 2030 asi 1 300 LNG vozidel. „Poptávku
po LNG nastartoval nástup emisní normy
Euro 6, která zpřísňuje limity výfukových
exhalací. Řešením pro dopravce je právě
zkapalněný plyn,“ říká Hugo Kysilka, mar-
ketingový ředitel společnosti VEMEX, která
plánuje pomoci Gazpromu Germania při
výstavbě prvních LNG stanic v ČR a na Slo-
vensku. 

Modré koridory

Aby se mohla dálková nákladní doprava na
LNG rozšířit napříč Evropou, musí být nej-
prve zřízena dostatečná infrastruktura LNG
stanic. A tak vznikl projekt tzv. Modrých ko-
ridorů, nabízejících jejich síť pro těžká vo-
zidla. Už do konce roku 2016 by se mělo
otevřít v Evropě nejméně dalších 50 LNG
stanic, z čehož 2–3 by měly být právě v ČR
a na Slovensku. Svůj podíl na tom má
v roce 2014 schválení evropské směrnice
o zavedení infrastruktury pro alternativní
paliva a následně národní akční plány člen-
ských zemí. Do pěti let tak počítá i u nás Ná-

rodní akční plán čistá mobilita s výstavbou
nejméně 5 LNG stanic ve vzdálenosti nej-
dále 400 km od sebe. „Pro celou Českou re-
publiku by stačily tři stanice rozmístěné
u hlavních tahů, popřípadě může zde být
umístěna i zkapalňovací jednotka,“ říká Jiří
Šimek, místopředseda Rady Českého ply-
nárenského svazu (ČPS).

Nejnovější vládní zpráva francouzského
ministerstva energetiky a životního pro-
středí (vydaná začátkem listopadu) uvádí,
že rozvoj LNG jako silničního paliva je tím
nejefektivnějším způsobem, jak splnit nové
ekologické normy stanovené evropskou le-
gislativou. Podle zprávy se pomocí využití
LNG dá dosáhnout snižování i emisí skle-
níkových plynů, o kterých se diskutovalo
na konferenci o změně klimatu v Paříži
(COP 21). „Silniční doprava, která je nej-
větším přispěvatelem emisí, může pomocí
LNG a předem definovanými koridory mít
největší vliv na snížení emisí v Evropě,“
dodává Jiří Šimek. LNG má emise oxidu
uhličitého nižší až o 20 procent, emise
oxidu síry až 100 procent, oxidů dusíku až
o 90 procent a pevných částic až o 99 pro-
cent. Hlučnost motoru je o 50 procent
nižší.

Zkapalněný zemní plyn v dopravě

Zkapalněný zemní plyn (LNG) jako palivo dosáhne do roku 2035 významného podílu v dopravě. 
Jeho největší potenciál je v silniční dopravě, kde se roční poptávka podle údajů CEDIGAZ 
odhaduje na 96 milionů tun za rok (MTPA). 
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Největší výhodou LNG je, že kapalný
zemní plyn zaujímá cca 600krát menší
objem než plynný zemní plyn. Zkapalněním
se tedy objem zemního plynu zmenší třikrát
více než při stlačení, a vůz na LNG dojede
třikrát dále, než vozidlo se stejně velkou ná-
drží na CNG. 

Z Prahy tak kamion nebo autobus dojede
na jedno natankování například až do Pa-
říže. Toho již využívají společnosti jako např.
DHL, UPS, Coca‐Cola, Tesco, Rolande,
ASDA, Simon Loos, VOS Logistics aj. Na
trhu jsou LNG vozy značky Iveco, chystá se
vozy vyrábět i Volvo, Scania, MAN aj. 

„Kamionová doprava na LNG bude velmi
rychle přibývat, protože zde jsou úspory pro
soukromé společnosti opravdu výrazné
a návratnost velmi krátká. Velkým lákadlem
pro dálkovou dopravu je fakt, že vozy na
LNG uspoří 25 procent nákladů na naftu,"
říká Hugo Kysilka z Vemexu. Velmi úspěšně
se LNG také využívá pro vozové parky tech-
nických služeb nebo chladírenských aut,
kde kapalný plyn slouží nejen jako pohonná
látka, ale při odpařování i jako dodavatel
chladu. Nevýhodou paliva LNG bohužel je,
že i přes tepelně izolovanou nádrž, se plyn
při delší odstávce z vozidla odpařuje. Z to-
hoto důvodu není LNG vhodný pro osobní
dopravu. LNG se díky menšímu objemu vy-
užívá i v lodní dopravě. Jedná se především
o využití jako pohon tankerů, přepravujících
po moři LNG na dlouhé vzdálenosti. První
loď tohoto typu byla uvedena do provozu

již v roce 1964. Kromě silniční a námořní
dopravy má pak LNG další využití i v želez-
niční dopravě.

LNG v dopravě není zatím u nás vůbec
rozšířeno, ale Česká republika má k úspěš-
nému využití LNG několik výrazných před-
pokladů. Leží ve středu Evropy a projíždí
přes její území velká část dopravy přeprav-
ních firem,“  zdůraznil Jiří Šimek, místo-
předseda Rady ČPS a současně místopřed-
seda představenstva společnosti E.ON
Energie, která také výstavbu LNG stanic
v ČR plánuje. 

V České republice má sídlo jeden z nejvý-
znamnějších evropských dodavatelů LNG
technologie a tím je společnost Chart Ferox
Děčín. „Čerpací stanice LNG se vyznačují
jednoduchou konstrukcí, tichým chodem,
nízkými investičními náklady, nepatrnou
energetickou náročností na samotné stanici
a nízkými náklady na její údržbu,“ konsta-
tuje Jan Kurel ze společnosti Chart Ferox,
která je celosvětově uznávaným výrobcem
kryogenních zařízení na skladování, do-
pravu a distribuci zkapalněných technic-
kých plynů, a to převážně na LNG.

LNG je když...

Výhled pro LNG jako palivo pro dopravu je
velmi pozitivní. Podle zprávy Mezinárodní
plynárenské unie (IGU) rostou od roku 2000
dodávky LNG nejrychleji ze všech jiných
zdrojů plynu, při průměru kolem 7 procent
ročně a LNG bude dále zvyšovat svůj podíl
na trhu s plynem nejméně do roku 2020.
Do Evropy bylo už v roce 2013 dodáno 51,5
mld. m3 LNG, tedy přibližně jedna osmina
veškerého importovaného plynu. Katar,
který je největším vývozcem LNG na světě,
vyvezl v roce 2014 téměř 77 milionů tun
LNG, což byla přibližně třetina celosvětové
dodávky. „Celosvětově obchod LNG do-
sáhl 241,1 milionů tun v roce 2014 a vzrostl
o 4,3 miliónu tun oproti roku 2013. To byla
druhá nejvyšší dosažená hodnota, těsně za
241,5 milionu tun obchodovaných v roce
2011," píše se ve zprávě. Dle předpokladů
se podíl LNG v energetickém mixu EU
bude v roce 2035 pohybovat okolo 23 pro-
cent.

Pro získání LNG můžeme buď potrubní
zemní plyn zkapalnit, nebo nakoupit LNG
v některém z evropských přijímacích LNG
terminálů a následně do ČR dopravit silnič-
ními cisternami, cisternami po železnici
(nebo případně na lodi). Další variantou,
při které se spojuje využívání CNG i LNG
v dopravě, jsou tzv. LCNG stanice, tedy sta-

nice CNG, které pro výrobu CNG využijí
LNG. 

LNG je zkapalněný plyn při mínus 162 °C
a tvoří namodralou, průzračnou kapalinu
s minimální viskozitou. 

LNG jako zkapalněný plyn se v přírodě
téměř nevyskytuje. Po vytěžení je zkapalněn
a tankery dopravován na odbytiště. V cílo-
vém terminálu se přečerpá do zásobníků, ze
kterých se postupně odpařuje a dodává do
plynovodního potrubí. LNG je tedy zemní
plyn jako každý jiný, jako potrubní, stlačený
nebo břidlicový, jen finálně za účelem trans-
portu zkapalněný.

Zkapalněný zemní plyn se převáží v su-
perizolovaných dvouplášťových nádobách
při poměrně nízkých tlacích (do 10 bar). Ná-
věsová cisterna pojme kolem 22 tun zkapal-
něného zemního plynu. Kompaktnost pa-
liva umožňuje nízkou hmotnost a malý
objem nádrží, což má příznivý dopad na
užitkové vlastnosti vozidla i na zvětšení jeho
dojezdu. Velkou předností LNG technologie
je nezávislost čerpacích stanic na rozvodu
potrubního plynu. Tyto stanice mohou stát
kdekoliv. Čerpací stanice LNG se vyznačují
jednoduchou konstrukcí, tichým chodem,
nízkými investičními náklady, nepatrnou
energetickou náročností samotné stanice
a na rozdíl od CNG stanic velmi nízkými ná-
klady na její údržbu.

Plnicí stanice LNG

Plnící stanice jsou ve své podstatě velmi
příbuzné plnícím stanicím LPG s tím rozdí-
lem, že plyn je přepravován a skladován
v kryogenních nádržích při velmi nízkých
teplotách -160 až -170 °C a tomu odpovídá
použitá technologie. K chlazení zásobníků
zkapalněného zemního plynu ve stanicích
se s výhodou používá kapalný dusík. Tím
odpadají problémy s odparem plynu a jeho
uchováváním ve stlačeném stavu.

Plnicí stanice LCNG 

Plnící stanice LCNG nevyžadují plynovou
přípojku a jsou energeticky méně náročné
než CNG stanice. Musejí však být pravi-
delně zásobovány zkapalněným zemním
plynem pomocí silničních přepravních cis-
teren. Základem stanice je kryogenní ná-
doba se zásobou zkapalněného a podchla-
zeného zemního plynu – LNG. Plyn je po-
mocí čerpadla dopravován pod vysokým
tlakem do výparníku, odkud již v plynném
stavu plní tlakový zásobník CNG, dále je sta-
nice stejná jako CNG. �
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Zmenšený model kryogenní nádrže 
společnosti Chart Ferox



Nad těmito i dalšími tématy se zamý-
šleli účastníci odborného semináře,
který jsme připravili pro členy Hospo-

dářské komory České republiky. Spolu s ÚJV
Řež, a. s., se na něm podílely: Centrum vý-
zkumu Řež, Vysoká škola chemicko-technolo-
gická Praha a HYTEP (Česká vodíková tech-
nologická platforma). Seminář se uskutečnil
6. října 2015 v konferenčním sále Hospodář-
ské komory ČR v Praze.

Trochu jiný pohled...

Vzhledem k auditoriu, které tvořili podnika-
telé, zástupci různých organizací i státní
správy, patřil úvod obecnému představení
současných vodíkových technologií a jejich
možným směrům využití. Toho se zhostil
Karel Bouzek, děkan Fakulty chemické tech-
nologie VŠCHT. Upozornil na fakt, že v řadě
zemí se realizují projekty v rámci tzv. PPP (Pu-
blic Private Partnerships - Partnerství veřej-
ného a soukromého sektoru), které v ČR
zatím neměly valný úspěch (takovým nepo-
vedeným projektem PPP byla výstavba dál-
nice D 47 do Ostravy), ale do budoucnosti je
třeba s komercionalizací vodíkových techno-
logií počítat a zaměřit se na tento segment
trhu.

Případovou studii akumulace energie do
vodíku, projektu, který realizujeme v ÚJV
Řež představil Aleš Doucek, vedoucí odd.
Vodíkové technologie (D2200). Praktické po-
znatky ukázal ve studii, která simuluje dnes
stále běžnější situaci, kdy si pro získání
„čisté“ energie subjekty pořizují sluneční
kolektory. Tím ale získávají energii jen ve

špičce slunečního svitu, nikoliv v době, kdy
je jeho úbytek, nebo úplná absence, tj.
večer. A v řadě případů je tohle právě doba,
kdy v daném zařízení stoupá odběrová
křivka. V případě, že je vyráběné množství
elektrické energie větší než aktuální spo-
třeba například v domácnosti, je přebytečný
výkon fotovoltaické elektrárny ukládán
v olověných akumulátorech. Pokud jsou tyto
plně nabity, nebo výkon, který je potřeba
uložit, překračuje maximální nabíjecí proud,
je jeho „přebytek“ využíván v elektrolyzéru
k výrobě vodíku. Vodík je následně sklado-
ván v tlakové nádrži s maximálním pracov-
ním tlakem 15 bar. „V období, kdy okamžitá
spotřeba domácnosti je vyšší než výkon fo-
tovoltaického systému, je krátkodobě spo-
třeba pokryta z akumulátorů, v případě del-
šího nedostatku je skladovaný vodík zpětně
přeměňován na elektrickou energii v palivo-
vém článku. Plně nabitý olověný akumulátor
(2,2 kWh) společně s plnou vodíkovou zá-
sobní nádrží (cca. 330 kWh, s 50% účinností
zpětné přeměny) by i v případě naprosté
tmy dokázaly udržet domácnost v běžném
chodu po dobu 14 – 24 dní bez nutnosti na-
pojit se do rozvodné sítě,“ zdůraznil Aleš
Doucek.

Jak byl celý projekt „navržený a spočítaný“
ukázal Zdeněk Vlček, technický ředitel divize
Energoprojekt Praha. Zvláštní důraz položil
na prvky bezpečnosti a normativní požadavky
na takováto zařízení a ukázal cesty, jak je řešili
projektanti v případě objektu v Řeži. Na něj
navázal Martin Paidar z Ústavu anorganic-
kých technologií s představením mikrokoge-
neračních jednotek na bázi palivových článků

a jejich využitelnosti v praxi, zkušenostech
z výzkumu a vývoje především v evropských
zemích, ale i za oceánem. 

Kde je místo České republiky

Otevřel tak prostor pro prezentaci Martina
Tkáče z oddělení materiály pro energetiku CV
Řež, který se věnoval tématu power to gas.
Poukázal na stav energetické sítě a jejím po-
třebným propojením v budoucnu se
zatím neexistující vodíkovou soustavou.
Představil zajímavé projekty v zahraničí, na-
příklad Audi e-gass s přímou návazností na
automobilový průmysl. V tomto projektu
množství plynu vyrobeného za rok, přibližně
je to kolem 1000 tun, stačí na napájení 1500
vozů Audi A3 Sportback g-tron, přičemž
každé realizuje 15 000 kilometrů CO2 neutrál-
ních jízd. Zajímavý byl i projekt propojení vě-
trných elektráren a vodíkových technologií
v německém Mainzu. 

V této souvislosti se nabízela otázka, zda je
vůbec Česká republika na vodík připravena
a jakou roli by mohla sehrát v kontextu
středo a východoevropského prostoru. Na
odpověď se zaměřil ve svém vystoupení
Martin Fišer, předseda představenstva
HYTEP v prezentaci Projektová idea: ČR jako
křižovatka H2 Evropy. Jejíž samotný název
ilustruje záměry HYTEP. Podle něj jedním
z argumentů pro vodík je fakt, že jeden kilo-
gram vodíku poskytuje třikrát více energie
než kilogram ropy a to prakticky bez emisí.
Řada zemí EU má již strategické plány roz-
voje vodíkového hospodářství včetně zemí
jako Španělsko nebo Řecko, které dnes jistě

Vodík – energie budoucnosti?!
Je vodík tím prvkem, který dokáže jednou zajistit energii pro průmysl, dopravu i každodenní život?
Může váš dům či firma fungovat jako soběstačná vodíková energetická jednotka? Je reálné jednou
pohánět automobily vodíkem? Jak jsme na tom ve srovnání s ostatní Evropou a světem? 
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nepatří k ekonomicky stabilním státům, ale
dívají se do budoucnosti. V zemích střední
a východní Evropy zatím dlouhodobé pro-
jekty chybí. To ukázala i mapa vodíkových
stanic, kde se pomyslná hranice mezi vodí-
kovým západem s desítkami stanic a výcho-
dem zastavila za Neratovicemi (tam má sta-
nici ÚJV Řež) a už nepokračuje. HYTEP by
rád viděl alespoň projekty vodíkových stanic
v Praze, Ústeckém kraji, Brně, Ostravě, Plzni

a na Vysočině. Při této příležitosti Martin
Fišer konstatoval, že se pro popularizaci vo-
díku udělalo za poslední roky dost. Ještě
před deseti lety bylo pro veřejnost spojení
s vodíkem rovno vzducholodím a dnes už
jsou to auta na vodík a hovoříme o kogene-
račních jednotkách.

Na toto téma navázala Karin Stehlik, z od-
dělení materiály pro energetiku CV Řež, která
seznámila přítomné posluchače se součas-

ným stavem výzkumu a vývoje v oblasti vo-
díkových technologií. Zaměřila se především
na EU, ČR a Visegrádskou skupinu (V4), která
je v tomto směru velmi aktivní. Což potvrzuje
i projekt Strengthening Competencies in
Hydrogen Technologies in V4 (V4H2), do kte-
rého se ČR zapojila.

Vodík a doprava

Na blok zaměřený na využití vodíku v energe-
tice navazovala část věnovaná dopravě. Prak-
tickou studii, projekt TriHyBus, od jehož od-
startování uběhlo právě pět let, představil
Lukáš Polák z ÚJV Řež. Jedná se o experi-
mentální prototyp vodíkového autobusu,
v němž energii zajišťují tři zařízení: vodíkové
palivové články, Li-ion baterie a výkonné kon-
denzátory (tzv. ultrakapacitory). Tento uni-
kátní systém obstarává efektivnější využití
primární energie obsažené ve vodíku, včetně
rekuperace během brzdění. Při provozu auto-
busu vzniká jako jediná odpadní látka čistá
voda. 

Nejen peníze, i strategie chybí

Nejdůležitější je, jak několikrát v diskusi za-
znělo, aby novým technologiím na bázi vo-
díku bylo vytvořeno i dostatečně příznivé
prostředí pro realizaci - a to nejen v oblasti
výzkumu, nebo následného uvádění do
praxe, ale především v legislativě a nepo-
slední řadě i při tvorbě strategických doku-
mentů a finančním plánování, jak o tom ho-
vořila Naděžda Witzanyová ze Strategie
a rozvoje výzkumu a infrastruktury CV Řež,
která se zaměřila na téma EU a ČR z pohledu
státní podpory a financování výzkumu vodí-
kových technologií. Zastavila se u projektů fi-
nancovaných z Horizont 2020, složitosti jed-
notlivých dotačních programů vypisovaných
v ČR, vzhledem k specifičnosti výzkumu a vý-
voje vodíkových technologií v čase. Pouká-
zala na současnou strategii EU, která staví na
chytrých integrovaných systémech, v jejichž
centru je tzv. aktivní spotřebitel. Tedy ony
„energetické ostrovy“ o kterých je například
projekt v Řeži. Také zdůraznila, že podnikatelé
by měli jít naproti výzkumu a vývoji, aby jeho
výsledky rozvíjely domácí společnosti, měly
pozitivní dopad na naši ekonomiku a přede-
vším přispěly k ochraně životního prostředí
pro příští generace. Zatím ale míří do zahra-
ničí.

Vedle těchto prezentací zazněla na semi-
náři i jedna důležitá informace pro budouc-
nost. Podle slov Mikuláše Dudy, mluvčího
společnosti, má Unipetrol zájem podílet se
na rozvoji vodíkových technologií. Unipe-
trol je vedoucí skupinou v oblasti zpraco-
vání ropy a petrochemie v České republice
a je jedním z hlavních hráčů ve střední a vý-
chodní Evropě. V roce 2005 se stal součástí
největší rafinérské a petrochemické skupiny
ve střední Evropě - PKN Orlen. Seminář tak
potvrdil, a to nejen účastí více jak sedmi de-
sítek přítomných z řad komerčních společ-
ností, státní správy a zájmových organizací,
že o alternativní zdroje energie, třeba i ve stá-
diu výzkumu a počátečních pilotních projektů,
je v ČR velký zájem. �

Vladimír Věrčák
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Hlavními hosty byli ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek a ředitel od-
boru klíčových technologií a výzkumu

pro inovace Spolkového ministerstva pro
vzdělávání a výzkum (BMBF) prof. Dr. Wolf-
Dieter Lukas. Obě ministerstva se dohodla na
úzké spolupráci v oblasti průmyslu 4.0 při se-
tkání v Praze začátkem října a během bilate-
rálního rozhovoru v rámci Hospodářské di-
skuse ČNOPK se domluvila na dalších kro-
cích.

„I když jsme si pro letošek zvolili toto téma
a přišli s ním na veřejnost, ani my přesně ne-
víme, co přinese budoucnost v oblasti prů-
myslu 4.0. Naopak, je to proces učení pro
všechny,“ prohlásil prezident ČNOPK Axel
Limberg. „To, že jdeme správným směrem,
potvrzuje také dohoda mezi Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým minis-
terstvem pro vzdělávání a výzkum, kterou
zprostředkovala ČNOPK,“ dodal Limberg. 

„Naše ministerstvo doposud uzavřelo
přesně jednu dohodu o spolupráci, a to
s Čes kou republikou. Tato dohoda má proto
pro nás obzvlášť velký význam,“ sdělil
prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, ředitel odboru klí-
čových technologií a výzkumu pro inovace
na BMBF, po bilaterálním rozhovoru s čes -
kým ministrem průmyslu a obchodu Janem
Mládkem, který se konal v rámci Hospodář-
ské diskuse.

„Je pro nás proto nesmírně důležité hovo-
řit o příležitostech, jaké průmysl 4.0 nabízí,
s naším nejbližším hospodářským partne-
rem... Vydáváme se na společnou cestu in-
ternetizace a digitálního propojování hospo-
dářství a věřím, že na jejím konci budou
u nás i v Německu stát úspěšné prosperující
firmy se spokojenými zaměstnanci," uvedl
ministr Jan Mládek.

Klíčové otázky průmyslu 4.0 diskutovali na
IX. hospodářské diskuzi ČNOPK top manažeři
výrobních firem jako Škoda Auto, Bosch Rex-
roth, Siemens, Trumpf nebo Schunk, ale i po-
radenských firem jako ROI a Ingenics
a vrcholní zástupci státní správy, svazů a vý-
zkumu. Předmětem diskuse byla především
otázka, jak učinit z digitálního propojování,
tedy průmyslu 4.0, v globálním kontextu kon-
kurenční výhodu. Bohdan Wojnar, člen před-
stavenstva Škoda Auto za oblast řízení lid-
ských zdrojů, je přesvědčen, že se musí zlep-
šit rámcové podmínky pro inovace. Jen tak
je možné posunout digitální propojování
dále. Kromě toho je podle něj nutné, aby
společnost byla flexibilnější a připravila se na
to, že bude docházet k častějším změnám
profesí, než jak tomu bylo v minulosti. To po-
tvrdil i Wolfgang Weissler, ředitel divize Digi-
tal Factory společnosti Siemens. V příštích
letech vzniknou „obchodní modely, které
dnes ještě vůbec neznáme,“ uvedl Weissler.

Důležitou otázkou při tom zůstává, jak
mohou být do tohoto rychlého vývoje zapo-

jeny malé a střední firmy, které v České re-
publice vytvářejí více než polovinu pracov-
ních míst. Mnohé malé a střední podniky
jsou sice jako dodavatelé úzce navázány na
velké výrobní společnosti a ty s nimi své bu-
doucí požadavky komunikují. Přesto však
musí být malé a střední firmy o aktuálním vý-
voji a příležitostech lépe informovány. Na
tom se shodli jednatel společnosti Bosch
Rexroth Dětřich Robenek a předseda před-
stavenstva Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Vedoucí
roli musí v této informační aktivitě zaujmout
i stát.

„V Německu máme právě v tomto směru
dobré zkušenosti s regionalizací,“ řekl Wolf-
gang Dorner, ředitel Technologického cam-
pusu Freyung. „Nemělo by jít jen o velké

projekty, ale důležité je nabídnout infrastruk-
turu pro inovace ve smyslu průmyslu 4.0
právě i malým a středním podnikům.“

Vladimír Mařík z ČVUT a náměstci ministra
průmyslu a obchodu Eduard Muřický
a Tomáš Novotný se vyslovili pro vytvoření
české platformy Průmysl 4.0, v jejímž rámci
by podobně jako v Německu strategicky spo-
lupracovala ministerstva, podniky, profesní
a odborové svazy.

Při bilaterálním rozhovoru ministra
Mládka a prof. Dr. Lukase potvrdily obě
strany vznik pracovní skupiny, která bude ko-
ordinovat spolupráci mezi oběma vládami.
Nepůjde však jen o výměnu informací, ale
především o spolupráci vědců, malých
a středních podniků i sociálních partnerů
obou zemí. �

V příštích letech vzniknou obchodní modely, 
které dnes ještě vůbec neznáme
Více než osobností z hospodářství, politiky a výzkumu se sešlo 16. 11. na IX. hospodářské diskuzi
Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Předmětem diskuse bylo letošní téma roku
ČNOPK „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“. 
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Německé Spolkové ministerstvo pro
vzdělávání a výzkum (BMBF) a Minis-
terstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)

se dohodly na spolupráci v oblasti průmyslu
4.0. Ředitel odboru klíčových technologií a vý-
zkumu pro inovace Wolf-Dieter Lukas a náměs-
tek ministra průmyslu a obchodu Tomáš No-
votný podepsali 19. 10. v Praze společnou do-
hodu. Česko se tak stalo první zemí, se kterou
se Německo domluvilo na konkrétní spolupráci
v této důležité oblasti. Spolupráce bude zamě-
řená na výzkum, vývoj a inovace především
s ohledem na malé a střední podniky.

Průmysl 4.0, digitální propojování hospodář-
ství, bude v příštích letech rozhodovat o mezi-
národní konkurenceschopnosti firem. Ně-
mecko je s odstupem nejdůležitějším obchod-
ním partnerem ČR. Obě země mají velmi vy-

spělý průmysl, který se nadprůměrně podílí na
tvorbě HDP, a vynikající výzkumné kompe-
tence. Proto se zástupci vlád obou zemí do-
hodli na úzké spolupráci, aby využili potenciálu
strategického bilaterálního partnerství v oblasti
průmyslu 4.0.

Během dvou bilaterálních rozhovorů 7. a 8.
října 2015, které zprostředkovala ČNOPK, di-
skutovali zástupci BMBF a MPO o národních
strategiích průmyslu 4.0 a identifikovali syner-
gie a možnosti budoucí spolupráce. Minister-
stva zamýšlejí „vytvořit rámec pro navazování
konkrétních kooperací k tématu průmysl 4.0
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ jak je
uvedeno ve společné dohodě. V brzké době
budou následovat konzultace, z nichž má vzejít
konkrétní postup pro realizaci inovačního di-
alogu. Do konce roku 2015 jmenují obě minis-

terstva zástupce z vědy, hospodářství a správy,
kteří se do inovačního dialogu aktivně zapojí.
„Silný strojírenský průmysl a významná role
malých a středních podniků jsou charakteris-
tické pro české i německé hospodářství,“ uvedl
prof. Wolf-Dieter Lukas. Oběma zemím se tak
právě v oblasti průmyslu 4.0 nabízí „příležitost
pro strategické partnerství,“ dodal Lukas.
„MPO si velmi cení možnosti prohloubit spo-
lupráci s Německem v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací v rámci iniciativy Průmysl 4.0,“ sdělil
náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš
Novotný.

V Německu se již několik let zabývají zá-
stupci hospodářství, politiky a svazů strategií
digitálního propojování. Díky tématu roku
ČNOPK „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ se
dostalo toto téma do popředí i v Česku. �

Aktuální téma roku Česko-německé ob-
chodní a průmyslové komory „Průmysl
4.0 – rEvoluce probíhá“ bylo pro orga-

nizátory brněnského Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu rozhodujícím podnětem pro
zvolení digitálního propojování hospodářství
jako nosného tématu MSV, jehož hlavním
partnerem se stala ČNOPK. Společný stánek
ČNOPK a partnerských firem byl v hale A1 ob-
klopen firmami s  inovativními digitálními ře-
šeními. Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval
ČNOPK při návštěvě stánku za to, že se tak
silně angažuje za prosazování tématu průmysl
4.0 v České republice. Přri příležitosti MSV
ohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek Českou Národní iniciativu Průmysl 4.0.
Odbornou konferencí „Fórum Průmysl 4.0“
posunula ČNOPK se svými partnery průmysl
4.0 v  ČR o veliký krok dopredu.

Digitalizace je velké téma tady na veletrhu,“
poznamenal premiér Bohuslav Sobotka při
návštěvě stánku ČNOPK. „Takže si myslím, že
vaše komora přišla ve správnou dobu se
správnou věcí. A my jako průmyslová země
potřebujeme technologickou modernizaci,“
dodal a poděkoval komoře za její iniciativu.
ČNOPK prezentovala své téma roku „Průmysl
4.0 – rEvoluce probíhá“ s prémiovými partnery
Bosch Rexroth, ROI Management Consulting,
Schunk Praha a Siemens ve společném veletr-
žním stánku, který byl věnované právě integro-
vanému a automatizovanému průmyslu.

Fórum Průmysl 4.0

Hlavní akcí doprovodného programu MSV
byla zatím největší odborná konference
„Fórum Průmysl 4.0“, kterou ČNOPK zorgani-
zovala v rámci svého tématu roku. Konference
se zúčastnilo na 150 zástupců technologických
firem, vysokých škol, vědecko-výzkumných za-
řízení, ministerstev a odborné veřejnosti. 

Dětřich Robenek z Bosch Rexroth představil
firmu jako uživatele a současně i poskytovatele
řešení ve smyslu průmysl 4.0. Produkty firmy
si nesou své „DNA“ a umožnují individuální

přizpůsobení konkrétnímu zákazníkovi a decen-
tralizované koncepty. Firma například vyvíjí
engineeringový softwarový systém, takzvaný
„Open Core Engineering“, který nabízí nové
možnosti pro přizpůsobení výrobních procesů,
zvýšení rychlosti i efektivity, ale i automatizační
inteligence. Wolfgang Weissler z firmy Siemens
přiblížil posluchačům možnosti využití 3D tisku
v inteligentním výrobním procesu. 3D tisk a in-
teligentní výrobní procesy zvyšují nezávisle na
sobě produktivitu, zkracují time to market, zvy-
šují flexibilitu a efektivitu. Jejich spojením se
otevírají nové možnosti výroby a vznikají nové
obchodní modely. Inteligentní výrobu je pak
možné aplikovat i při velmi nízkém počtu vý-
robku se zachováním relativně nízkých ná-
kladů. 3D tisk využívá firma Siemens např.
v energetice, automotive, medicínské tech-
nice, ale můžeme se s ním setkat i u produktů
pro každodenní život jako vlaková sedadla.
Wolfgang Weissler očekává, že v budoucích le-
tech najde technologie 3D tisku běžné využití
i u větších sérií a s polovičními náklady na-
bídne až čtyřikrát rychlejší výrobu.

Digitalizace se ale neobejde bez lidského
faktoru. Do budoucna budou pracovníci po-
třebovat znalosti jak ve výrobě, tak i v digitál-
ních procesech řízení. Vedoucí ŠKODA Akade-
mie Carsten Brandes se proto na konferenci
zaměřil na to, jaké změny přinese digitalizace
pro oblast „Vzdělávání a odborná pracovní
síla“. Průmysl 4.0 vyžaduje změnu vzděláva-
cího systému, který musí mnohem více zo-
hledňovat budoucí vývoj. Vzniknou nová po-
volání a zaměstnanci budoucnosti budou
muset mít znalosti ve výrobě i o digitálních ří-
dicích procesech. Současně představuje
výzvu pro jednotlivce – rozhodující bude fle-
xibilita a komplexita znalostí a kompetencí ab-
solventů a zaměstnanců. Většina současných
studentů totiž bude vykonávat práci, která
zatím neexistuje, zdůraznil Carsten Brandes
ve své přednášce.

Velmi živá byla diskuze o digitálním zákaz-
nickém managementu, jeho výzvách a příleži-
tostech. Odborníci z Jihomoravského inovač-

ního centra a firem Trumpf a Brose hovořili
o enormní individualizaci a flexibilitě výroby
v rámci průmyslu 4.0. Individuální přání zákaz -
níků doputují v reálném čase přímo k výrobní
lince a mohou být rovnou realizována, a to
v ceně velkosériové výroby. Digitální zákazník
bude přímým divákem výroby. Sklady a doda-
vatelé budou velmi rychle informováni o aktu-
álním stavu zakázek a budou reagovat auto-
maticky, čímž se výrazně zkrátí cesty a ve vý-
sledku i time to market.

Prof. Matthias Putz na konferenci představil
moderní výzkumnou továrnu E3 Fraunhofe-
rova institutu IWU. Jejím základem je koncept
výroby E3 – energeticky úsporné technologie,
efektivní továrna a logistika, člověk jako záruka
úspěchu výroby. Vědci se zde zabývají výzku-
mem technologií a zařízení komponent pro
powertrain a karosérie a efektivním využívá-
ním energie při výrobě.

Předpokladem pro zavádění nových techno-
logií ve smyslu průmyslu 4.0 je nová síťová in-
frastruktura. Milan Hába ze společnosti T-Mo-
bile na konferenci představil síť zaměřenou na
internet věcí Sigifox, jejíž spuštění v ČR je plá-
nováno na rok 2016. Výhodami jsou obrovský
dosah signálu v přímé viditelnosti a velmi
dobrý průnik do budov nebo vysoká spolehli-
vost doručení zprávy i za špatných rádiových
podmínek a vysoká odolnost proti rušení.

Účastníci konference se shodli na tom, že
v příštích letech půjde hlavně o optimální vy-
užití potenciálu průmyslu 4.0 a zajištění nut-
ného zabezpečení. O využívání a rizicích vel-
kých objemů dat diskutovali odborníci jako na-
příklad ředitel firmy SAP Roman Knap,
prof. Vladimír Mařík z ČVUT a Björn Bothur
z firmy SYSTEMA Systementwicklung GmbH.
Právě zranitelnost komplexních systémů na
bázi softwarových řešení a internetu by se
mohla stát achillovou patou digitálního propo-
jování. Kromě formy zabezpečení dat je po-
třeba také vyřešit, komu budou patřit všechna
data, která zčásti generuje i zákazník, a kdo je
smí ukládat, analyzovat a používat k další opti -
malizaci své obchodní činnosti. �
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Digitální propojování hospodářství bude rozhodovat
o mezinárodní konkurenceschopnosti firem

Průmysl 4.0 vyžaduje změnu vzdělávacího systému



OČeské republice se nezřídka hovoří
jako o „střeše Evropy“. Není to
z důvodu vysoké nadmořské výšky

či kvůli specifickému charakteru krajiny, ale
především proto, že zde pramení dvě vý-
znamné evropské řeky - Labe a Odra. Ty
společně s řekou Moravou odvádějí vodu
prakticky z celého našeho území a snad
kromě Dyje v nejjižnější oblasti Moravy
k nám žádná větší řeka nepřivádí vodu ze
sousedních zemí. Ta sem přichází jen v po-
době dešťových či sněhových srážek.

Časté povodně v poslední době i dosa-
vadní průměrné úhrny srážek by u veřej-
nosti mohly vyvolat pocit, že v podstatě
nejsme ohroženi nedostatkem kvalitních
vodních zdrojů. Tedy, že jich máme dosta-
tek. Z celosvětového hlediska – jak uvádějí
statistiky – jsou však nedostatkem kvalitní
pitné vody postiženy více než dvě pětiny
lidské populace a tento stav má zhoršující
se tendenci. Hospodaření s vodou a změna
přístupů při činnostech ovlivňujících vodní
režim v krajině se proto stává zásadním
existenčním problémem v mnoha evrop-
ských zemích. 

Budoucí fenomén rizika nedostatku
kvalitních vodních zdrojů
Je zřejmé, že nenajdeme-li v nejbližší době
vůli a prostředky změnit dosavadní pří-
stupy, které naši krajinu dlouhodobě zba-
vují vodních zdrojů, stane se nedostatek
vody pro Českou republiku podobným
problémem, jakým je již dnes pro řadu
zemí. Proto se tímto problémem z nejrůz-
nějších aspektů zabývá vodohospodářský
výzkum.

Jedním z nich, který proběhl v průběhu
let 2011 až 2013 v rámci programu ALFA
Technologické agentury ČR, zaměřeného
na podporu aplikovaného výzkumu a ex-
perimentálního vývoje, byl výzkumný pro-
jekt firem GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o, a Vý-
zkumný ústav vodohospodářský T. G. Ma-
saryka, v.v.i., s označením PROTĚŽ. Jeho
cílem bylo vylepšit dosavadní technologie
ochrany životního prostředí při integro-
vané ochraně vodních zdrojů v rámci ma-
lých povodí. Zaměřen byl zejména na de-
tailní výzkum procesů při zasakování vyčiš-
těných odpadních vod do podzemí a sle-
dování jeho dopadu na povrchové a pod-
zemní vody.

Pracovní spojení obou subjektů v rámci
řešeného projektu nebylo náhodné: Spo-
lečnost GIS-GEOINDUSTRY je privátní
společností specializovanou na ložiskovou
geologii, hydrogeologii a geofyziku. Pro-
vádí rovněž vrtné práce a poskytuje tech-
nické poradenství a služby v oboru úpravy
rudních a nerudních surovin. Výzkumný
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce, se zabývá vý-
zkumem stavu, užívání a změn vodních
ekosystémů a jejich vazeb v krajině a sou-

visejících environmentálních rizik, hospo-
daření s odpady a obaly.

Zasakování odpadních a srážkových
vod. Oč se jedná?
Jednou z hlavních příčin lokálních záplav
je to, že dešťová voda se nemá kam vsák-
nout. Původně travnaté plochy, lesy, pole
byly vyasfaltovány, vybetonovány, byly na
nich postaveny rozsáhlé budovy. Dešťová
voda se na těchto plochách nemůže vsako-
vat tak, jak je to běžné v krajině a odtéká
do míst, kde může způsobovat povodně.

Když se voda nemůže vsakovat do půdy,
nemůže ani obnovovat zásoby podzemní
vody. Voda v krajině pomáhá ochlazovat

vzduch v horkých dnech – odpařováním
vody z luk, lesů, mokřadů, polí se země
ochlazuje. Asfaltové, betonové a další prů-
myslové plochy a střechy žádné zadržo-
vání a odpar vody neumožňují, proto při-
spívají k místnímu oteplování v horkých
dnech.

Jiným problémem při zasakování jsou
odpadní vody, zejména přečištěné. Přečiš-
těnou odpadní vodu z domovních čistíren
odpadních vod (ČOV) lze vypouštět buď do
vod povrchových (řeka, rybník, dešťová ka-
nalizace) nebo právě vsakem do vod pod-
zemních. Tento proces je u nás legislativně
ochráněn. (Rozhodujícím zákonem pro po-
volení domovní čistírny odpadních vod je
novela vodního zákona č, 150/2010 Sb. ze

Jak hospodařit s vodou v malých povodích?
Vodní režim v urbanizované krajině cílem dalšího zajímavého projektu českých vodohospodářských
výzkumných pracovníků - podpořeno TA ČR, 2011 - 2014.
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dne 23. dubna 2010). Přesto zasakování
přečištěných odpadních vod vždy předsta-
vuje určitou zátěž pro životní prostředí.
A zde se okruh zmíněných i řady dalších
navazujících hledisek může kombinovat.

Výchozí hlediska projektu PROTĚŽ

Oba zmíněné výzkumné týmy vycházely ze
závěru, že metoda infiltrace odpadních vod
je kladně přijímána projektanty, investory,
ale i vodohospodáři. Správní orgány se
však v současné době obávají ohrožení
kvality podzemních vod. Proto je třeba tuto
otázku aktuálně řešit, testovat progresivní
technologii zasakování, připravit souvise-
jící metodický pokyn a případně i navrh-
nout možné úpravy legislativy. Kontami-
nace podzemní vody v průběhu infiltrace
může mít totiž negativní následky ve více
oblastech (vliv na ekosystémy a propagace
do potravního řetězce, vliv na povrchové
a podzemní vody a ztížení jejího využití
a podobně.). Z těchto důvodů je nutné na-
vrhovat vodohospodářská opatření a sou-
visející nové technologie v rámci povodí
také v tomto kontextu a možná komplexní
rizika zohlednit.

Problematika zasakování vyčištěných
odpadních do podzemí byla z tohoto zor-
ného úhlu pohledu řešena v rámci čtyř vý-
zkumných bloků, které mimo jiné obsaho-
valy studie chování infiltrované vody
v tomto prostředí, zhodnocení vlivů na
kvalitu podzemních a povrchových vod
v případě následné infiltrace přečištěných
vod, ověřování v praxi na pilotní lokalitě,
testování technologií zasakování i meto-
diku vedoucí k efektivnímu a jednodu-
chému posouzení komplexních opatření
sloužících ke zmírnění extrémních jevů na
povodí.

Dosažené výsledky

Jsou v řadě aspektů. Byly například upřes-
něny maximální limity pro koncentrace
látek znečišťujících podzemní vody - a to
pro nitráty a různé pesticidy. Nastavená

kritéria by měla zajistit takové podzemní
vody, které se mohou čerpat při nízkém ri-
ziku na lidské zdraví a při rozumných ná-
kladech na čištění. Zohlednil též nástroje
pro snížení negativních následků klimatic-
kých změn na kvalitu a kvantitu podzem-
ních vod a na blízké ekosystémy. To nabízí
novou příležitost k ochraně a využívání
podzemních vod v budoucnosti.

Závěry projektu umožňují navrhnout ta-
ková řešení optimalizace biologického čiš-
tění odpadních vod z malých zdrojů znečiš-
tění (ČOV), aby pak při následném zasako-
vání vyčištěných odpadních vod nedochá-
zelo k nepřijatelnému ovlivnění kvality
podzemní a povrchové vody a zejména vy-
užívaných zdrojů podzemní vody.

V současnosti je problematika hrozby
znečištění podzemních vod řešena v rámci
několika evropských i českých výzkum-
ných projektů. Tento bezesporu patří
k oněm efektivním a přínosným. �

Milan Bauman
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Odběr neporušených půdních vzorků z jednotlivých etáží 

Konstrukce polní lysimetrické stanice



Zastřešujícími organizacemi akce byly Ně-
mecko-ruská komora zahraničního ob-
chodu a celostátní ruská Agentura pro

strategické iniciativy (ASI), zaměřená na pod-
poru zahraničních investic v Rusku. Předsedou
dozorčí rady agentury je samotný ruský prezi-
dent Vladimír Putin.  

Generální ředitel ASI zdůraznil mimořádnou
péči o ochranu zájmů investorů v Rusku. U ně-
meckých firem, které se již v Rusku angažují,
ocenil – podobně jako další řečníci z regionů –
nejen jejich „high-tech“ úroveň výroby i pro-
duktů, ale také vysokou hladinu firemní kul-
tury. V zájmu vytvoření co nejlepšího prostředí
pro zahraniční investory vyhlásila ASI soutěž
v konkurenceschopnosti regionů. Mezi přihlá-
šenými 21 ruskými regiony jde především
o ‚zdravou soutěž‘ a vzájemné předávání „Best
Practices“. Jestliže Rusko bylo ještě začátkem
tisíciletí z hlediska investiční atraktivity daleko
za 100. místem světového žebříčku, nyní se již
pohybuje okolo 60. místa a je pevně rozhod-
nuto dále se přibližovat ke špičce. Také proto
ASI letos nastartovala Národní technologickou
iniciativu, která podporuje výzkum a vývoj

i odstraňování byrokratických překážek pro
nově zakládané firmy (start-up). V neposlední
řadě se věnuje zvýšená pozornost výchově
a vzdělávání. Do těchto iniciativ se výrazně za-
pojují také německé firmy jako Daimler, VW
a další. ASI se inspiruje také v zahraničí – řadu
dobrých nápadů převzala i od bavorské proin-
vestiční agentury Invest in Bavaria. 

Gubernátor malé Tulské oblasti se zhruba
1,5 milionem obyvatel jižně od Moskvy sice
připustil, že z hlediska nerostných surovin je
oblast bezvýznamná, ale žijí v ní tvořiví lidé,
kteří jí zajišťují dvojnásobnou dynamiku růstu
ve srovnání s celostátním průměrem. Jako in-
vestiční příležitosti uvedl stavbu 25 000 no-
vých bytů v „Nové Tule“, rekonstrukce chemi-
ček a vodních elektráren, rozvoj šesti nově za-
kládaných průmyslových parků včele s „Uzlo-
vaja“ na ploše 2500 ha a rekreačního parku
„Dancing Green“.

Uljanovská oblast leží na jihu evropské části
Ruska a hlavním průmyslovým odvětvím je
strojírenství. V rádiusu 500 km jsou desítky
tisíc ruských podniků, zajišťujících 15 % prů-
myslové produkce Ruska. V roce 2012 se

podle hodnocení Světové banky umístilo
město Uljanovsk na prvním místě mezi rus -
kými městy v hodnocení podmínek pro pod-
nikatele. Boj proti korupci zde dosahuje evrop-
ské úrovně. V oblasti funguje řada klastrů,
např. DEGA klastr Uljanovsk.

Vicepremiér autonomní republiky Baškor-
tostán vyzvedl obrovské nerostné bohatství
své země, ale také vyspělé zemědělství – ze-
jména chov hovězího dobytka. Tato jihoural-
ská republika má rozlohu o třetinu větší než ČR
a pouhé čtyři miliony obyvatel. Mezi 3500 růz-
nými ložisky surovin je v popředí těžba ropy
a plynu. Kapacity na zpracování ropy jsou nej-
větší v Rusku. Zahraniční obchod Baškortos-
tánu činí okolo deseti miliard euro. Republika
poskytuje řadu štědrých investičních pobídek
a plánuje rozšíření sítě průmyslových parků ze
současných osmi na třicetosm v roce 2020(!).

Aglomerace Moskva patří se šestnácti mili-
ony obyvatel mezi největší obchodní a fi-
nanční centra světa. Zároveň je největším stře-
diskem spotřeby Ruska. V roce 2012 se plocha
Moskvy administrativně dvaapůlnásobně
zvětšila, což umožní další dynamický rozvoj ze-

Rusko láká bavorské investory 
Největší ruská informační akce za poslední dva roky v Mnichově proběhla počátkem října v prestižním
hotelu Bayerischer Hof. Špičkoví zástupci ruských proinvestičních agentur a vybraných ruských regionů
soutěžili před sálem, zaplněným více než stovkou zástupců bavorských firem, bank a institucí, v co
nejlákavějším popisu svého ekonomického potenciálu a projektových šancí pro investory.  Celková
atmosféra však byla poznamenána všeobecným vědomím obtížnosti rámcových politických (Ukrajina,
Sýrie) a hospodářských podmínek – vzájemných sankcí Ruska s EU, oslabujícího rublu a poměrně vysoké
inflace, která se v roce 2015 zatím pohybuje kolem 15 % ve srovnání s rokem 2014. 

32
4I2015

Oblast TULA

Republika
Baškortostán

Město MOSKVA

Uljanovská oblast 



jména desítek obchodních a hospodářských
center. Pro investory se otevírají mnoho-
stranné možnosti – od inovativních výrob až
po objekty komunální a sociální infrastruktury.
Město aktivně zlepšuje podmínky pro inves-
tory – vznikla například Agentura pro inves-
tiční management a Centrum pro inovační roz-
voj. Jejich úkolem je sladit zájmy investorů
s prioritami rozvoje města. Například daň z vý-
nosů je investorům zaručena na 10 let ve výši
15 %, majetková daň je nulová. Zájem je ze-
jména o investory v oborech výroby elektric-
kých zařízení, vozidel, stavebnin, optických,
elektrických a IT-přístrojů a v oboru IT vše-
obecně. Moskva již nyní patří k deseti hlavním
hospodářským uzlům světa a svoji pozici dále
posiluje. 

Kalužská oblast leží jihozápadně od
Moskvy, je o více než polovinu menší než ČR
a má jen milion obyvatel. Přesto disponuje
automobilovým klastrem, řetězcem subdoda-
vatelů automobilového průmyslu a je silným
logistickým centrem – vznikla zde taky první
„Freight Village“ v Rusku. V Kalužské oblasti
sídlí jedno z největších ruských výzkumných
center – město Obninsk, zaměřené hlavně na
jadernou energetiku, radiomedicínu a kompo-
zitní materiály. Investoři mohou využít výhod
deseti průmyslových parků nebo zvláštní eko-
nomické zóny, vzdálené jen 70 km od centra
Moskvy.

Nižněnovgorodská oblast asi 400 km vý-
chodně od Moskvy je zhruba velikosti ČR a má
necelých třiapůl milionu obyvatel. Velká pozor-
nost je věnována podpoře investorů – např. re-
gionální Ministerstvo pro investiční politiku
uskutečnuje v praxi princip jednoho místa pro
vyřizování všech formalit a přebírá řadu byro-
kratických procedur po dohodě s investorem.
Hlavními obory, do nichž vstupují zahraniční
investoři, jsou automobilový průmysl, strojí-

renství, chemický a petrochemický průmysl
a metalurgie.

Lipecká oblast leží asi 200 km jihovýchodně
od Moskvy, s více než milionem obyvatel je síd-
lem zvláštní ekonomické zóny federálního vý-
znamu „Lipeck“ – jedné z prvních v Rusku
vůbec – a dalších deseti regionálních zón. Místní
regionální klastr na výrobu ‚bílých přístrojů‘ pro
domácnosti v čele s firmou Indesit zásobuje
zhruba čtvrtinu ruského trhu v tomto oboru. 

Moskevská oblast obklopující metropoli je
jednou z nejhustěji osídlených oblastí Ruska –
na rozloze menší než je polovina Česka (a to
bez vlastního území města Moskvy) žije více
než sedm milionů obyvatel. Ve výši HDP je ob-
last třetí nejsilnější v Ruské federaci. Je tradič-
ním centrem vědy, výzkumu a inovací – na-
chází se zde osm ze třinácti vědeckých
měst/center Ruska. Z více než stovky vysokých
škol a dalších 157 vzdělávacích zařízení ročně
odchází do praxe desetitisíce vysokoškoláků
a dalších absolventů.  V Moskevské oblasti je
devatenáct průmyslových parků – a dalších
čtrnáct se buduje. Dvě zvláštní ekonomické
zóny jsou dalším lákadlem pro investory. Ze-
jména zóna „stupino Kvadrat“ průmyslově vý-
robního typu nabízí balík daňových a celních
zvýhodnění a preferencí. Silně rozvinutá do-
pravní infrastruktura předurčuje oblast také
pro investice do logistiky.

Bavorské hospodářství žádá odstranění
sankcí EU proti Rusku
„Rusko potřebujeme nejen z hospodářského
hlediska, ale také jako strategického partnera
ke společnému řešení globálních problémů,“
řekl deníku Handelsblatt koncem září Alfred
Gaffal, prezident Sdružení bavorského hospo-
dářství (VBW). Bez Ruska nelze podle Gaffala
ani potlačit teroristickou organizaci „tzv. islám-

ského státu“ ani dostat pod kontrolu situaci
v Sýrii. Sankce podle jeho názoru nijak nezlep-
šily politickou situaci v konfliktu mezi Ukraji-
nou a Ruskem. „Naopak: škodí Rusku stejně
jako členským státům EU“ pokračoval Gaffal
a dodal: „Nikomu nepomůže a žádná krize se
nevyřeší tím, že si Rusko najde jiné obchodní
partnery.“ 

Mnozí poslanci Evropského parlamentu
však odmítají unáhlené odstranění sankcí, na-
příklad místopředseda EP Alexander Graf
Lambsdorff (FDP): „Zrušení hospodářských
sankcí bez splnění podmínek Minské dohody
by bylo chybným signálem. Ukrajina a Sýrie
se nedají házet do jednoho pytle“. Současně
vyzývá k pokračování rozhovorů na všech
úrovních, aby se dosáhlo dlouhodobého poli-
tického řešení obou krizí.

Jen pár dní nato prohlásil předseda Evrop-
ské komise Jean-Claude Juncker v bavorském
Pasově: „Musíme usilovat o praktický vztah
s Ruskem. Není to sexy, ale musí to tak být, ne-
můžeme takto pokračovat. S Ruskem se musí
zacházet slušně. Nemůžeme dovolit, aby nám
vztahy s Ruskem diktoval Washington.“

Evropská unie zavedla po USA sankce proti
Rusku po anexi ukrajinského Krymu Ruskem,
později byly zpřísněny. O jejich dalším osudu
se bude rozhodovat v EU na konci tohoto roku.
Některé členské země EU sankce i ruská od-
veta citelně zasáhly – Německo například
ruské embargo na dovozy potravinářských vý-
robků. Přesto osmadvacítka zatím prosazovala
prodloužení sankcí. 

Celkový německý export do Ruska dosáhl
rekordu v roce 2012 ve výši 38,1 miliard eur,
poté se postupně snižoval na 29,32 miliardy
eur v roce 2014. �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus
Mnichov
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Aktualizace rozvoje bavorské
energetiky

V říjnu letošního roku zveřejnila ministryně
hospodářství Eignerová „Aktualizaci ener-
getického programu pro Bavorsko“ a ob-
ratem sklidila vlnu kritiky nejen ze strany
opozice, ale také z vlastních řad. V bavor-
ském kabinetu i ve frakci CSU se objevilo
reptání ohledně nedostatečnosti doku-
mentu v některých jeho částech. Mini-
stryně Eignerová  při prezentaci programu
ujišťovala, že obsahuje „ambiciózní cíle“ –
hlavně výstavbu kapacit na výrobu obno-
vitelné energie a snížení emisí CO2. Vzta-
ženo k roku 2025 by se měly emise CO2

snížit z 6,1 na 5,5 tun na obyvatele, spo-
třeba primárních energií by měla klesnout
o deset procent proti roku 2010 a podíl
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
by měl vzrůst z 65 procent na 70 procent
(obě čísla „očištěna“ od aktuálního podílu
jaderné energie ve výši 47 procent). Podíl
regenerativních energií na konečné bavor-
ské spotřebě energie se má zvýšit na 20
procent.  Nový model se opírá o tři zá-
kladní pilíře: energetickou efektivnost, tr-
vale udržitelnou výrobu elektřiny a zajiš-
tění potřebného transportu elektřiny –
hlavně ze severního Německa. 

Šéf frakce Zelených Hartmann považo-
val hlavně předpokládaný průměrný růst

podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů
0,5 % ročně nikoliv za ambiciózní, ale „ža-
lostný“, už jen s přihlédnutím k téměř čtyř-
procentnímu ročnímu růstu tohoto ukaza-
tele v roce 2014. Sociální demokracie za-
ujala stejný postoj a navíc požadovala ba-
vorský zákon na ochranu klimatu a urych-
lené umožnění zapojení občanů do nových
podzemních vedení elektřiny – tedy pod-
poru „občanské“ Energiewende. Také po-
litické sdružení Svobodných voličů je toho
názoru, že bez přímého zapojení občanů
do Energiewende hrozí „zabetonování
staré závislosti na velkých koncernech“.

Rámcové podmínky 
brzdí Energiewende
Ministryně Eignerová se kritice bránila tvr-
zením, že podmínky pro výstavbu kapacit
na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů
jsou aktuálně „velmi špatné“, hlavně kvůli
postupnému krácení spolkovou vládou ga-
rantovaných výkupních cen od roku 2005.
K největšímu poklesu výkupních cen došlo
novelou zákona o podpoře výroby energie
z obnovitelných zdrojů tzv. EEG, platnou
od srpna 2014. Spolková vláda omezila
výši výkupních cen poté, co náklady spo-
jené s obnovitelnou energií razantně stou-
paly. Existovalo reálné nebezpečí ztráty ak-
ceptance Energiewende u obyvatelstva,

postiženého nejvíce zvyšujícími se cenami
elektřiny. Ministryně je odhodlána čelit
špatným rámcovým podmínkám například
požadavkem na třicetiprocentní kvótu pro
jižní Německo na výstavbu zařízení k vý-
robě elektřiny z obnovitelných zdrojů. To
se týká položek, u nichž garantovaná vý-
kupní cena platí jen do určitého celkového
objemu zprovozněných nových kapacit
v megawattech za rok. Ani s tímto vysvět-
lením se opozice v bavorském parlamentu
nespokojila. Předhodila ministryni za CSU
desetileté spoluvládnutí její strany v koalici
s CDU ve spolkové vládě. 

Protivítr u větrné energie

Bavorsko si ovšem splňování cílů u obno-
vitelné energie komplikuje částečně
i samo.  Zejména CSU prosadila koncem
roku 2014 do Bavorského zemského sta-
vebního nařízení kontroverzní ustanovení
tzv.„10-H Regelung“. To v praxi znamená,
že každá větrná elektrárna musí zachovat
odstup k nejbližší obytné budově odpoví-
dající nejméně desetinásobku své výšky.
Při běžné výšce moderních větrných turbín
okolo 200 metrů to znamená odstup mini-
málně dva kilometry. Obce sice mohou
udělit výjimku, případně rozhodnout na zá-
kladě obecního referenda, ale určitě se ne-
jedná o žádné zjednodušení povolovacího

Bavorsku bude ubývat vlastní elektřina  
Bavorský premiér Horst Seehofer se už v roce 2011 pustil s velkým elánem do „Energiewende“
v Bavorsku. O dva roky později jej posílila ministryně hospodářství Ilse Eignerová. Ani spojenými
silami ale pravděpodobně nedosáhnou deklarovaných hlavních cílů uskutečnění Energiewende
v Bavorsku – soběstačnosti ve výrobě elektřiny a stabilizace jejích cen. Po odstavení poslední
jaderné elektrárny bude s velkou pravděpodobností Bavorsko nuceno kolem roku 2025 dovážet až
polovinu elektřiny pro vlastní spotřebu. A ceny elektřiny od roku 2011 silně vzrostly. 
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procesu. Kritici zejména z řad opozice to
považují za faktické zastavení výstavby vě-
trných elektráren v Bavorsku, neboť plo-
cha, na které je možno při aplikaci tohoto
ustanovení postavit větrnou elektrárnu, se
snížila na méně než jedno procento území
Bavorska. CSU je nicméně přesvědčena
o tom, že spolurozhodování občanů a obcí
je důležité pro posílení místní samosprávy
v citlivých otázkách, které přímo ovlivňují
jejich život. Rozestavěné projekty větrných
elektráren, viditelné podél dálnic v Bavor-
sku, vzbuzují naději, že problematické us-
tanovení zatím skutečně rozvoj větrné
energetiky neumrtvilo.

Drahý kompromis 
u přenosové soustavy
Ani příprava a plánování trasy přenoso-
vých vedení ze severního Německa do Ba-
vorska nebyly jednoduchou záležitostí.
Kvůli mimořádně silnému odporu občan-
ských iniciativ proti plánovaným „mon-
strózním trasám“ vedení vysokého napětí
a tlaku bavorské vlády byl nakonec po
mnoha měsících diskuzí dohodnut v létě
letošního roku „drahý kompromis“ – tedy
částečné využití stávajících tras přenosové
soustavy a vedení zbývajícího úseku pod-
zemním kabelem. Odborníci odhadují, že
toto řešení bude o tři až osm miliard euro
dražší než konvenční vedení na povrchu.
To budou muset domácnosti, ale i průmysl
zaplatit ve formě zvýšených síťových po-
platků. Odborníci dále upozorňují, že s tak
dlouhými trasami vysokého napětí, vede-
ného podzemím – zde v celkové délce
zhruba 600 km - je ve světě jen velmi málo
zkušeností. Jednotlivé části vedení dlouhé
maximálně kilometr jsou spojovány speci-
álním propojením, kterého se tedy na tra-
sách bude vyskytovat zhruba 600 kusů. To
se může projevovat ve vyšší náchylnosti
k vadám a v rostoucích nákladech na
opravy. Už nyní je jasné, že se do roku
2022 – kdy má být odpojena poslední ja-
derná elektrárna z bavorské sítě – nestihne
obě hlavní trasy vysokého napětí vybudo-
vat.

Bavorský premiér Seehofer je ale s vý-
sledkem, který považuje za „epochální“ -
protože zajišťuje potřebnou energii a záro-
veň nezatěžuje obyvatele a přírodu - spo-
kojen a odhaduje přirážku na pouhý 1 cent

na kilowatthodinu – u průměrné domác-
nosti zhruba 10 euro ročně.  „Natolik by-
chom si měli cenit lidí i přírody,“ pozname-
nal k tomu Seehofer. U dvou hlavních tras
„Südlink“ a „Südost-Passage“ nicméně
bude muset proběhnout nový plánovací
proces, což může vést ke zpomalení a také
zdražení projektu. 

Odstraněním „úzkých míst“ v elektrické
síti se totiž mohou zjednodušit a zlevnit
opatření k její nutné stabilizaci v důsledku
kolísání dodávek elektřiny z větrné a slu-
neční energie. Náklady na tato opatření -
tzv. „redispatch“- odhaduje provozovatel
sítě 50 Hz v Německu jenom letos na 500
milionů eur. 

STOP pro přečerpávací elektrárny

Také plány na vybudování dalších přečer-
pávacích elektráren ke stávajícím deseti
v Bavorsku – hlavně k vyrovnávání kolí-
sajících dodávek elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů - nevyšly. Koncem roku 2014
byly pozastaveny veškeré úvahy o vý-
stavbě přečerpávacích elektráren v Ba-
vorsku. Hlavním důvodem je nemožnost
zajistit jejich hospodárný provoz při sou-
časných rámcových podmínkách a dále
jejich negativní dopad na životní pro-
středí. Soukromí investoři nemají zájem
o investici do přečerpávacích elektráren
bez silné finanční podpory státu, který ji
odmítá poskytnout.  Navíc se zformovalo
v Bavorsku silné občanské hnutí, které se
aktivně snaží všechny podobné plány
zhatit. 

Regionální kooperace

Jednou reálnou a už teď fungující alterna-
tivou se jeví pokračování a další rozvoj
spolupráce s Rakouskem, které je už nyní
plně zapojeno do Energiewende v Ně-
mecku, podobně jako Švýcarsko. 

Například rakouský provozovatel sítí Au-
strian Power Grid – APG a její kontrolní
centrum u Vídně má v tomto směru bo-
haté zkušenosti. Během letošního slun-
ného léta vypadal typický průběh dne
takto: během dne byly přebytky z masívní
bavorské výroby elektřiny, zejména z foto-
voltaiky, odvedeny do přečerpávacích
elektráren v Rakousku a kolem 18. hodiny
se tok elektřiny změnil na ‚reexport‘ do Ba-
vorska. Během některých slunečných dnů
putuje denně oběma směry i více než 1000
MW. Není divu: „V létě již vidíme až 20 GW
elektřiny z fotovoltaiky v Německu,“ říká
k tomu člen představenstva APG Gerhard
Christiner a dodává: „Německá Energie -
wende stoprocentně zasahuje i Rakou-
sko“.  Obě země jsou propojeny vedením
s dostatečnou kapacitou. Přesto investuje
během deseti let APG okolo 2 miliard eur
do dalšího posilování sítí. Christiner to
charakterizuje slovy: „Při výstavbě sítí mu-
síme uvažovat evropsky. Během deseti let
se bude 90 procent transakcí odehrávat
v „Intraday“ nebo v „Dayahead“. To bude
fungovat pouze tehdy, pokud bude vybu-
dována dostatečná soustava sítí v EU“.
Velký význam se přičítá hlavně regionál-
ním kooperacím, kterých mohou vznikat
v rámci EU desítky. Jedna z nich byla zalo-
žena v květnu letošního roku mezi Němec-
kem, Rakouskem, Francií a státy Beneluxu.
Bude zapotřebí výstavbu sítí také výrazně
zrychlit, aby stačila tempu rozvoje obnovi-
telných energií. Stavba větrné farmy trvá
přibližně jedenapůl roku, zřízení vedení
380 kV trvá i deset let.  

V roce 2025 – po odpojení všech jader-
ných elektráren - se mají na zbývající,
oproti dnešku zhruba poloviční produkci
elektřiny v Bavorsku, podílet ze 70 procent
obnovitelné energie – z toho po 25 % vodní
a solární elektrárny,15-16 % biomasa a 5-6 %
větrné elektrárny.

Jedno je dnes už jisté – uskutečňování
Energiewende v Bavorsku nebude levné
ani jednoduché. �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus, Mnichov
Foto APG
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Hlavní organizátor fóra, agentura pro
obnovitelné energie Enerchange
z Freiburgu, kladl důraz na umož-

nění co nejširší výměny informací mezi
více než 110 odbornými účastníky ze státní
správy, komunálních institucí, průmyslu
a geotermické branže. 

Oživení v branži přichází po zhruba
dvouletém složitém období, kdy byla ne-
šikovně vedená informační kampaň před

novelizací zákona o podpoře obnovitel-
ných energií tzv. EEG.  U ojedinělých pro-
jektů navíc nebyl nalezen dostatečně vy-
datný zdroj geotermické vody, což také
znejistilo a odradilo řadu potenciálních
investorů i pojišťoven. 

Nyní pomalu dochází k jejich návratu
a k vytváření nových modelů, které sni-
žují rizika a obnovují atraktivitu geoter-
mické branže. 

Založení Bavorské 
geotermické aliance

Profesor Hartmut Spliethoff z Technické
univerzity Mnichov oznámil založení Ba-
vorské geotermické aliance, sdružující vy-
soké školy a výzkumné instituce. K tomu
účelu vyčlenila bavorská vláda 11 milionů
euro – téměř 300 milionů korun - na ob-
dobí příštích pěti let. Cílem je identifikace

PRAXISFORUM GEOTHERMIE BAYERN 2015, 
Mnichov – geotermie chystá pokračování v jízdě! 
Bavorská metropole bývá nazývána „nejsevernějším městem Itálie“. A opravdu má s Itálií více
společného, než se může zdát na první pohled. Nejsou zde sice vulkány, ale hluboké podzemí
Mnichova je prosycené horkou vodou. Už více než desetiletí to umožňuje spolehlivou výrobu tepla,
elektřiny a v posledních době i chladu, podobně jako v Itálii, kde jsou horké prameny využívány už
stovky let. Bavorská metropole se dokonce stala geotermickým „hotspotem“ Německa. Větší část
všech německých geotermických zařízení se totiž nachází v Mnichově a okolí - v takzvané Molasové
pánvi. Třetí ročník Praxisforum Geothermie Bayern koncem října se stal pozitivním shrnutím
dosavadní bilance a naznačil další nadějné směry vývoje. Existující geotermická zařízení spolehlivě
fungují, nové projekty se vrtají a stavějí a další se nacházejí ve stádiích plánování nebo přípravy.
Tento pozitivní trend dále rozvíjejí spolková a zejména bavorská vláda podpůrnými programy
a výzkumnou aliancí.
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a řešení výzkumných témat v geotermii,
vytváření sítí a synergické spojení kompe-
tencí v zájmu další optimalizace geotermie
se zaměřením na technické a ekonomické
otázky.  

Geotermie je důležitá 
pro „Energiewende“ 
Geotermie se stává neoddělitelnou částí
realizace německé Energiewende. Na roz-
díl od ostatních druhů obnovitelné ener-
gie, je geotermie schopna dodávat elek-
třinu pro „základní zatížení“. Není totiž zá-
vislá na počasí a může dodávat elektřinu
prakticky nepřetržitě – běžně kolem osmi
tisíc hodin ročně. Zatím ale dodává bavor-
ská geotermie především dálkové teplo
pro domácnosti i podniky. „Bylo to
správné rozhodnutí, vsadit na dálkové
teplo,“ říká k tomu Wolfgang Geisinger, ře-
ditel Geothermie Unterhaching – ‚služebně
nejstaršího bavorského dodavatele dálko-
vého tepla z geotermie‘ a pokračuje „již
o 10 let dříve, než se předpokládalo, je
naše geotermické zařízení ziskové“.  

Rámcové podmínky 
je nutné dále zlepšovat
Bavorský báňský ředitel Rainer Zimmer in-
formoval o dosažených úspěších geoter-
mie v Bavorsku. V provozu je dvacet geo-
termických zařízení – tedy zhruba dvě tře-
tiny všech geotermických kapacit Ně-
mecka. Zimmer ale také varoval před srov-
náváním frackingu používaného v branži
ropy a plynu s tzv. „kyselinováním“ v geo-
termii, které zlepšuje propustnost podloží
pro geotermickou vodu a je běžnou sou-
částí geotermických projektů. Fracking je
již několik let předmětem emocionálních
diskuzí v Německu, které zde prakticky
ochromily průzkum nových ložisek ropy
a plynu. Spolková rada přesto ve svém sta-
novisku požaduje zpřísnění regulace pro
hlubinné vrty všeobecně, což by opět
mohlo negativně dopadnout i na geoter-
mii. Zároveň báňský ředitel informoval
o doporučení včas zapojit do diskuze
o geotermických projektech místní obyva-
tele. Zatím se nejedná o povinnost, ale
dobře míněnou radu. V pravý moment za-
hájená a správně vedená transparentní
práce s veřejností může developerům pro-
jektů ušetřit spoustu starostí. Odpor tak-
zvaných „občanských iniciativ“ už má bo-
hužel na svém kontě v Německu ztrosko-
tání nejednoho ambiciózního projektu za
desítky i stovky milionů euro.

Geotermie zůstane 
u pevných výkupních cen
Zástupkyně spolkového ministerstva hos-
podářství Karin Freierová ubezpečila
účastníky, že geotermie bude i po chystané
další novelizaci EEG od roku 2017, vyňata
z povinnosti účasti na tzv. výběrových říze-
ních pro zřizování nových energetických
kapacit z obnovitelných zdrojů. Zůstane
u pevných výkupních cen – nyní 25,2
centů/kWh elektřiny dodané do sítě. To ji
pomůže zajistit další rozvoj. Podle Frei-
erové je zřejmé, že se některé druhy obno-

vitelné energie včetně geotermie  v Ně-
mecku neobejdou bez podpory formou ga-
rantovaných cen ani v letech 2025-2030.  

Výroba chladu 
pomůže zlepšit hospodárnost
Část geotermických projektů se potýká
zej ména v letním období s nadbytkem te-
pelné energie, pro které nemá odběratele.
V takových případech může být výhodné
využití geotermického tepla pro výrobu
chladu. Na trhu jsou k dispozici zařízení,
založená na různých technologických
principech, např. na absorpčním chlazení,
které pracuje podobně jako klasické
chladničky v domácnosti. Počáteční in-
vestiční náklady jsou ovšem ve srovnání
s konvenčními technologiemi značně vy-
soké. Proto je zapotřebí, aby byly zajiš-
těny nízké provozní náklady, což geoter-
mická energie splňuje. Přesto je zapotřebí
počítat s dlohodobější návratností inves-
tice. Nezanedbatelný je ekologický efekt
výroby chladu na bázi obnovitelné geoter-
mické energie. 

Příkladem fungujícího projektu může být
výroba chladu pro kanceláře televizní sta-
nice ProSiebenSat1 v Unterföhringu na se-
veru Mnichova, při níž je využívána geoter-
mická energie z projektu Unterföhring
firmy GEOVOL. Od léta 2015 se dodává
chlad pro téměř pět tisíc metrů čtverečních
kanceláří. V tomto případě je využívána ab-
sorpční technologie s výkonem 200 kW.
Jedná se teprve o druhé zařízení tohoto
druhu zprovozněné v Německu. První bylo
uvedeno do provozu také v Mnichově – na
geotermickém zařízení v Riemu, kde se od

roku 2014 s pomocí geotermie chladí haly
přilehlého mnichovského výstaviště. Nyní
se chystá rozšíření projektu Unterföhring,
tentokrát s využitím adsorpční technolo-
gie, pro chlazení o výkonu 40 kW. 

Využití geotermického tepla k výrobě
chladu může významně zvýšit vytíženost
geotermického zařízení a jeho rentabilitu.
Tento způsob vyroby chladu je také v sou-
ladu s progresivními trendy vývoje koge-
nerační výroby elektřiny, tepla a chladu
a dále kombinovaných systémů solárně-
termického chlazení.   

Bavorský ‚geotermický skleník‘ 
je obrovským úspěchem
Další možností, jak výrazně zlepšit renta-
bilitu projektu, je zajištění velkého odbě-
ratele tepla – v tomto případě cílené vy-
budování skleníku na pěstování zeleniny
v místě geotermického vrtu. Během nece-
lých sedmi měsíců postavila rakouská
firma Steiner nedaleko Chiemského je-
zera, u geotermického projektu obce
Kirchweidach, skleník o rozloze 12 ha, což
odpovídá ploše zhruba pětadvaceti fotba-
lových hřišť. Nejmodernější technologie
ve spojení s dobrými nápady – jako je uza-
vřený systém shromažďování a využívání
dešťové vody – a důraz na regionální pro-
dukt s minimálními dopravními náklady
a úsporou CO2, přinesly obchodní síti
REWE v Mnichově ohromný úspěch.
Proto se plocha i celková kapacita pro-
dukce zeleniny v příštím roce zdvojná-
sobí. Již nyní se ze skleníků dodává více
než sto tun rajčat a paprik týdně. Mohu
potvrdit, že chuť rajčat, která se díky
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Zařízení na výrobu chladu z geotermické energie Foto GEOVOL



krátké dopravě dají sklízet červená, je ne-
srovnatelná s běžnou produkcí z různých
konců Evropy.  

Nejstarší bavorský geotermický
projekt vznikl náhodou
Počátkem 80. let minulého století probíhal
v nenápadném městě Erding nedaleko
mnichovského letiště vrt firmy TEXACO,
hledající zemní plyn. Ten se sice nenašel,
ale místo něj byl v hloubce okolo 2500
metrů objeven vydatný pramen termální
vody s teplotou 63 stupňů Celsia s obsa-
hem fluoridů a síry. Geotermální voda byla
uznána jako léčivý pramen. Vrt, se kterým
si ropná společnost stejně nevěděla rady,
později odkoupilo město a díky dobrému
nápadu vznikl počátkem tisíciletí vodní
svět, který se stal minulý rok největším
aquaparkem s geotermální vodou na
světě.  Nabízí téměř třicítku skluzavek, po-
dobný počet různých druhů saun, bazény
i s vlnami a další termální lákadla. Po-
stupně bylo do projektu investováno
téměř dvěstěpadesát milionů euro. Ročně
tento ráj relaxace navštíví přes 1,6 milionu
návštěvníků.   

Potěšitelné aktivity 
MND Drilling&Services a.s.
Do německé geotermie se již zapojila také
renomovaná jihomoravská vrtná společ-
nost MND Drilling&Services a.s., Lužice.
Spolu s německou partnerskou firmou
Daldrup vyvrtala s pomocí moderní vrtné
soupravy Bentec v roce 2013 jižně od Mni-

chova do té doby nejhlubší geotermický
vrt v Evropě o délce 6036 metrů. Bavorské
odborné kruhy následně všeobecně uz-
naly vysokou profesionální úroveň prove-
dených prací. Nyní firma vrtá na severu
Německa projekt Suderbruch zaměřený
na ropu a existují oprávněné naděje na
další pokračování aktivit i v geotermické
branži. 

Geotermie má neomezený potenciál

I v dalších spolkových zemích zejména na
severu Německa a v Hesensku se začaly
objevovat nadějné geotermické projekty.
Zdá se tedy, že si hlubinná geotermie za-

číná v Německu skutečně získávat posta-
vení, které si právem zaslouží. Skutečně
masívní nástup geotermie ale nastane po
vyřešení nejdůležitějších technologických
otázek takzvané petrotermální geotermie.
Tedy systémů tzv. „Hot-Dry-Rock“, které se
intenzivně zkoumají například v rámci EU
ve společném projektu „Soultz-sous-
Forêts“ nedaleko Štrasburgu. Po uvedení
petrotermálních technologií do praxe se
stane potenciál geotermie v podstatě ne-
omezeným. �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus
Mnichov
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Skleníky firmy Steiner u geotermického projektu Kirchweidach Foto Steiner
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Německo je stále na první pohled něko-
lik světelných let vzdáleno od svého
strategického cíle v nové mobilitě –

jednoho milionu elektromobilů na němec-
kých silnicích v roce 2020.  Nelze však záro-
veň přehlédnout, že se SRN v posledních le-
tech stala největším investorem v Evropě do
výzkumu a vývoje technologií, souvisejících
s elektromobilitou a dosáhla podle spolko-
vého ministerstva dopravy postavení hlav-
ního poskytovatele pro elektromobilitu na
světě. Spolková vláda hodlá i nadále ma-
sivně podporovat výzkum, vývoj a inovace
v elektromobilitě a přípravu komplexních
a atraktivních řešení, která mají přitáhnout
uživatele.

V Mnichově se mimoto koná každoročně
největší veletrh elektromobility ve světě, sice
trpaslík ve srovnání třeba s IAA Frankfurt, ale
přesto silný magnet pro specialisty z celého
světa. Letos se navíc souběžně konala
v místě veletrhu konference World Mobility
Summit 2015. Veletrh navštívila také česká
delegace odborníků z firem, zainteresova-
ných institucí i státní správy. Členové dele-
gace mimo návštěvy veletrhu využili setkání
i diskuzi s prezidentem Spolkového svazu
elektromobility BEMe.V.  Kurtem Siglem
a dále s ředitelem projektu eWALD Otto Lo-
serthem.  

Očekávání novelizace zákona
o elektromobilitě
Sedmý ročník veletrhu se uskutečnil ve zna-
mení komplexního pojetí elektromobility

a v období očekávání novelizace čerstvého
zákona v Německu (EmoG), který by konečně
mohl přinést kýžený komerční rozvoj elektro-
mobility. Na spolkové vládě a na vhodné
koor dinaci s Národní platformou pro elektro-
mobilitu - NPE - nyní závisí, zda budou vytvo-
řeny skutečně nosné rámcové podmínky pro
nejširší rozvoj elektromobility v zemi. NPE
sdružuje spolkovou vládu, výrobce automo-
bilů (OEM) a určité subdoddavatele automo-
bilového průmyslu. Jednotlivé pracovní sku-
piny projednávají nejen technologie, stan-
dardizaci, tvorbu norem a technické otázky,
ale také rámcové a pravní podmínky, usnad-
ňující rozvoj branže. K tomu účelu stanovují
tzv. “roadmaps“, obsahující hlavní milníky
a pravidla pro daný obor. 

Původní ambice elektromobility
v Německu stále platí
Představitel spolkového ministerstva do-
pravy Dr. Jörg V. Wittemann zůstává bez
ohledu na realitu optimistickým: „Cílem spol-
kové vlády je nadále milion elektromobilů
v Německu v roce 2020, vytvoření vůdčího
světového trhu a získání postavení hlavního
poskytovatele pro elektromobilitu“.  Je toho
názoru, že posledně jmenované postavení
hlavního poskytovatele pro elektromobilitu
ve světě již v podstatě bylo dosaženo kon-
cem roku 2014.

Jeho kolega ze spolkového ministerstva
dopravy Jens Wutschke k tomu doplňuje: „V
rámci národního rozvojového plánu elektro-
mobility jsme již dříve sdělili, že ji budeme

rozvíjet pro Německo ve třech fázích – 1) pří-
prava trhu, která byla uzavřena koncem roku
2014, 2) nacházíme se v počáteční fázi ná-
běhu trhu „na plno“ a 3) někdy v roce 2017
chceme dosáhnout masového trhu elektro-
mobility.“ 

Rámcové podmínky 
rozhodnou o úspěchu 
Claas Bracklo z BMW Group, který je členem
pracovní skupiny NPE pro rámcové pod-
mínky částečně chválí situaci v Německu:
elektromobily jsou nabízeny na německém
i světovém trhu v odpovídajícím rozsahu,
téměř každý měsíc přibývají další modely,
jejich výroba roste dvojciferným tempem.
Na druhé straně při srovnání s některými
ostatními průmyslovými zeměmi světa je
nepatrný podíl elektromobilů v rámci nově
registrovaných automobilů pro tradiční
automobilovou velmoc Německo nedůs-
tojný. Proto je třeba se zamyslet nad tím,
jaké jsou důvody, že se Německo dosud ne-
nachází na některém z předních míst rozvoje
vlastního německého trhu elektromobility.
K tomu C. Bracklo říká: „Musíme se postarat
o to, aby fungovaly rámcové podmínky. Pak
nemám nejmenších pochyb o tom, že se
elektromobilita dramatickým způsobem
prosadí“.

Spolková vláda očividně připravuje možná
ještě do konce roku 2015 další kroky pro ak-
tuálně stěžejní přímou finanční podporu při
nákupu případně při používání elektromo-
bilů. Je totiž zřejmé, že odkládání těchto opa-

Elektromobilita zůstává výzvou
Česká delegace na veletrhu eCarTec 2015 v Mnichově 

Česká delegace ve stánku firmy EDAG, která vyvíjí nové automobilové koncepce  Foto: Veronika Žurovcová – ČMA Praha
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tření může vést k jejich zdražování a k další
ztrátě čelních pozic Německa ve snaze o zí-
skání špičkového světového postavení
v elektromobilitě. Příslušný řídící výbor NPE
již vyvinul „podpůrný a pobídkový model“,
ve kterém bylo simulováno, jakými pobíd-
kami by bylo možno dosáhnout cíle jednoho
milionu elektromobilů v roce 2020. Pro sou-
kromého zákazníka je nejlákavější „nákupní
prémie“, která pomůže překlenout rozdíl
v ceně běžných vozů a dražších elektromo-
bilů. Zatím se diskutuje částka okolo 5000
euro nezávisle na technologii. Do podpory by
měly být zahrnuty také hybridní modely
(např. Plug-In), přičemž není vyloučena dife-
renciace podpory mezi např. bateriovými
elektromobily a Plug-In hybridy. Je také spo-
čítáno, že by se v Německu mohlo financovat
např. zvýšením daní z pohonných hmot o 1
cent na litr. Odhaduje se, že na pobídky bude
zapotřebí celková částka asi dvě miliardy
euro na období tří až čtyř let do roku 2020.
Poté by se již měla elektromobilita rozvíjet
bez nutnosti prodlužování nákupní prémie.
Pobídky se také mohou týkat podpory roz-
voje a využívání veřejné infrastruktury pro
nabíjení. 

Jinde to funguje

Důkazem, že vhodně regulovaný trh sku-
tečně funguje, jsou Norsko, Nizozemí nebo
Kalifornie. Nejprodávanějším osobním
autem v Norsku je v posledních letech elek-

tromobil Tesla. Elektrický BMWi3 je na nor-
ském trhu s odstupem nejprodávanějším
modelem společnosti BMW s podílem 20 %
mezi ostatními modely značky. Přitom je
v Norsku zima tužší a v Kalifornii denní prů-

měrné cesty automobilem delší než v Ně-
mecku. 

„My diskutujeme, 
zatímco ostatní konají“
Těmito slovy charakterizoval před členy
české delegace na eCarTec 2015 aktuální si-
tuaci v Německu prezident Spolkového svazu
elektromobilita BEM e.V. Kurt Sigl. Dále také
uvedl:  

„Německý automobilový průmysl se zatím
k tématu elektomobility moc nehlásil, čás-
tečně se i bránil. To se ale změnilo před ně-
kolika týdny pod vlivem aféry „Dieselgate“.
Spolu s tlakem na mezinárodní úrovni došlo
ke změně postoje a nyní existuje hmatatelná
snaha toto téma konečně rozvinout.“

„Trvale udržitelný rozvoj pro nás nezna-
mená jen náhradu spalovacích motorů za
elektromotory, ale také používání obnovitel-
ných zdrojů pro výrobu potřebné energie.
Proto v Německu spolupracujeme velmi úzce
s ‚Energiewende‘ a postupně dochází ke
sjednocování nebo chcete-li ‚zasnubování‘
Energiewende a nové mobility,“ sdělil Sigl
dále. Jde o nový moment, protože dosud ne-
bylo zvykem, aby dodavatelé elektřiny komu-
nikovali s výrobci aut o jejich finálních pro-
duktech. Jednotliví hráči na trhu se nyní
snaží aktivně vynalézat nové modely – přesto
se nachází Německo ještě zcela na začátku
tohoto vývoje. 

Na závěr ještě Sigl uvedl: „V minulém roce
vyrobily světové automobilky 86 milionů aut.
V roce 2050 – a to už nás nebude na světě 7,5
miliardy ale okolo deseti až jedenácti miliard
- bude muset automobilový průmysl pro vy-
krytí poptávky v mobilitě vyrobit zhruba 250
milionů aut ročně. Toto číslo jasně ukazuje,
že do budoucna již nelze mobilitu řešit po-
mocí fosilních technologií.“

Od příštího roku bude Spolkový svaz elek-
tromobilita přejmenován na Spolkový svaz
‚nová mobilita‘. Tento název bude lépe odrá-
žet náplň činnosti svazu a odpovídat kom-

Bavorská ministryně hospodářství I. Eignerova a zástupce mnichovského primátora J. Schmid
představují projekt SONNE TANKEN – firmy ALDI Süd oceněný eCarTec AWARD Foto: STMWI

První elektrický kolový nakladač firmy Wacker Neuson pro využití v halách a ve městech, provozní
úspory až 48 % proti dieselovému provedení Foto Zdeněk Fajkus



plexnosti celé problematiky od nabíjecí infra-
struktury až po inteligentní komunikační
technologie.

Když to bude fungovat v Bavorském lese,
může to fungovat všude v Německu
Pod tímto heslem se odvíjí rozsáhlý projekt „e-
WALD“ podél „šumavské“ česko – německé
hranice, který české delegaci představil ředitel
projektu Otto Loserth.  Oblast je totiž pověstná
svou hornatostí a poměrně drsnými podmín-
kami v zimě, což klade zvýšené nároky na elek-
tromobily. Jedná se o největší regionální ukáz-
kový projekt elektromobility v Německu. V re-
gionu bylo vybudováno 150 nabíjecích stanic
(min. 22 kW se střídavým proudem) a 100
„car-sharing“ center, disponujících flotilou cel-
kem dvou set elektromobilů od nejmenších
vozítek po Teslu S. Elektromobily si zájemci
mohou půjčit na celou škálu časových rozmezí

od hodin po měsíce. Na počátku byla řada cílů,
jako jsou snížení emisí CO2, nebo náhrada
zhruba 10-15 % tzv. „druhých aut v domácnos-
tech,“ podpora turistiky, využívání regionální
eko-energie, informace a komunikace. Přímo
zapojeny do projektu e-Wald jsou obce
a města. Firma e-WALD GmbH se zabývá pro-
vozováním vozidel a nabídkou všech služeb,
spojených s elektromobilitou. Její snažení
směřuje k tomu, aby byl projekt i po skončení
spolkových dotací koncem roku 2016 sobě-
stačný a ekonomicky hospodárný. Finanční
podpora spolkové vlády obnáší pokrytí polo-
viny nákladů pro sto elektromobilů – zbytek
musí hradit firma ze svých výsledků. Společ-
nost se snaží maximálně zjednodušit formality
spojené se zapůjčováním elektromobilů a vy-
užívat přitom i mobilní telefony. U nabíjecích
stanic dochází ke spolupráci s českými part-
nery z projektu e-Šumava, kdy elektromobily,
zúčastněné na obou projektech mohou vzá-

jemně využívat celé sítě nabíjecích stanic na
obou stranách hranice.  Ke třinácti již fungují-
cím rychlonabíjecím stanicím v regionu 
e-Wald přibude dalších padesát v roce 2016.
Vysoce flexibilní systém placení umožňuje na-
bíjení a placení prostřednictvím všech běžných
systémů a karet. Pokračuje další optimalizace
z hlediska využívání pro turistiku a hotelovou
branži. S kartou e-Wald si lze zapůjčovat auta
kdekoliv v Německu.  

eCarTec 2015

Letošního eCarTec se zúčastnilo okolo 400 vy-
stavovatelů. Veletrh navštívilo více než 12 000
odborníků, přičemž značně vzrostl podíl za-
hraničí. Pro českou delegaci bylo překvapivé,
že zatímco z ČR nevystavoval nikdo, z Polska
se zúčastnilo pět firem a z malého Slovinska
přijelo deset vystavovatelů. Hlavním organi-
zátorem cesty byla Česká podnikatelská rada
pro udržitelný rozvoj v čele s jejím preziden-
tem panem Pavlem Kafkou, který českou de-
legaci také vedl.  Proběhly i testovací jízdy se
stále ještě unikátní kalifornskou limuzínou
TESLA S s dojezdem přes 400 km. Rychlona-
bíjecí stanice Tesly pokryly v posledních pár
letech velkou část západní Evropy včetně Ně-
mecka. Letošní návštěva české delegace na
veletrhu již přináší i následné plody – chystá
se jednání jedné české firmy o konkrétní spo-
lupráci s projektem e-Wald a v dubnu 2016 se
uskuteční v Českém centru v Mnichově jedno
z pravidelných měsíčních setkání expertů na
elektromobilitu z Mnichova a Bavorska na
akci, nazvané „e-Monday“- tedy elektromo-
bilní pondělí. Bude na ní prezentován vývoj
elektromobility v ČR.   

Správný odhad bude odměněn

Pokud se skutečně podaří nastartovat v příštím
roce rozvoj německého domácího trhu elektro-
mobilů a aspoň z větší části uskutečnit ambi -
ciozní plány do roku 2020, pak se jedná o jedi-
nečnou příležitost také pro český průmysl a je
možná čas zralý na odpovídající „přehození vý-
hybek“ i u nás. Kdo správně odhadne mo-
ment, kdy se „lokomotiva elektromobility“
v Německu dá do pohybu, ten získá v pravý čas
konkurenční výhodu a lepší výchozí pozici jako
dodavatel a účastník očekávaného boomu. �

Dipl.-Ing. Zdeněk Fajkus
Zástupce BEM e.V. pro ČR 

Mnichov

Nizozemský EMOSS na bázi MAN 19 tun GVW, kapacita baterie 200 kWh, dojezd 230 km, nabíjení
4,5 h při 44 kW   Foto: Zdeněk Fajkus

Plug-In hybridní VW GOLF GTE ve službách německé policie - až 50 km elektricky, poté s využitím
benzínového motoru   Foto:  Zdeněk Fajkus

Chorvatský elektromobil RIMAC - 0-100 km za
2,8 s, max. rychl. 300 km/ h, vyrobeno 8 ks, cena
850 tis. eur. Foto: Zdeněk Fajkus



Siemens Elektronikwerk Amberg (EWA)
byl založen v roce 1989 na výrobu pro-
gramovatelných logických automatů

PLC (Programmable Logic Control) Simatic.
Jedná se vlastně o malé průmyslové počítače,
řídicí jednotky, pro automatizaci procesů v re-
álném čase. PLC Simatic řídí výrobní procesy
v nejrůznějších průmyslových odvětvích, od
automobilového až po farmaceutický, ale také
ovládají lyžařské vleky nebo jsou součástí pa-
lubních systémů výletních lodí.

Siemens je největším dodavatelem PLC ve
světě. Závod EWA vyrábí 12 milionů PLC Sima-
tic ročně. Uvažujeme-li 230 pracovních dnů za
rok, znamená to, že v Amberku vyrobí jednu ří-
dicí jednotku za sekundu.

Defekt: ohrožený druh

Výroba je v závodě EWA převážně automatizo-
vána. Stroje a počítače obsluhují dvě třetiny
činností v celém řetězci, zbývající práci vyko-
návají lidé. Pouze na začátku výrobního pro-
cesu se něčeho dotýká lidská ruka, například
když pracovník pokládá první součástku (prázd-
nou desku plošných spojů) na výrobní linku.
Od tohoto okamžiku běží všechno automaticky.
Nejzajímavější však je, že výrobu jednotek Si-
matic zde řídí samy Simaticy, tzn., že vlastně
řídí výrobu sebe sama. V celém výrobním ře-
tězci, od začátku výrobního procesu až po oka-
mžik expedice, je zapojeno přibližně 1000 zaří-
zení PLC.

Impozantní je ale především kvalita výroby,
které zde dosahují. Výsledná cifra ukazuje ne-
uvěřitelných 99,9988 procenta a těch několik
závad, k nimž dochází, spolehlivě odhalí řada
zkušebních stanic. „Nevím o žádném srovna-
telném závodě v celém světě, který by dosaho-
val tak nízké chybovosti,“ říká prof. Dr. Karl-
Heinz Büttner, vedoucí závodu EWA. Jednot-
livé produkty automatizační techniky pak
odsud putují k více než 60 000 zákazníků
v celém světě. 

Jak se vyrábí PLC

Výroba začíná u prázdných destiček plošných
spojů, které přinášejí dopravní pásy k tiska-
címu zařízení. Tam se na ně fotolitografickým
procesem nanáší bezolovnatá pájecí pasta.
V dalším kroku připevňují osazovací hlavy jed-
notlivé součástky, jako jsou rezistory, konden-
zátory a mikročipy, na desky plošných spojů.
Nejrychlejší výrobní linka dokáže připevnit 
250 000 součástek za hodinu. Po dokončení le-
tování se desky opticky testují systémem,
jehož kamera prověřuje umístění přiletova-
ných součástek, zatímco rentgenem se kontro-
luje kvalita spojů. Poté se každá deska vloží do
pouzdra, které se následně znovu testuje,
a odesílá do expedičního centra v Norimberku.
Odtud se PLC řídicí jednotky rozesílají do
světa. Přibližně 20 procent výroby putuje do
Číny, zbývající část míří převážně do Německa,
USA a Itálie.

Princip výroby a vlastně ani sám závod se
od roku 1989 příliš nezměnily. Co je ale drama-
ticky jiné, jsou pracovní postupy a dosažené
výsledky. Přestože výrobní plocha zůstala beze
změny a počet zaměstnanců se téměř nezvýšil,
vyrábí závod nyní sedmkrát více kusů než
v roce 1989. A co je ještě důležitější, výrazně se
zvýšila kvalita. Zatímco v roce 1989 měl tento
výrobní závod 500 defektů na milion vyrobe-
ných kusů, nyní to je pouhých 12 defektů. 

Továrna budoucnosti

Amberský závod Siemens EWA je ukázkovým
příkladem realizace digitální továrny Siemens
(Siemens Digital Enterprise), tedy výrobního
prostředí, které by se do několika let mohlo stát
standardem. Pod pojmem Digital Enterprise
(Digitální továrna) představila společnost Si-
emens portfolio řešení, která pomáhají imple-
mentovat koncept digitální výroby do podniků
různých velikostí. Cílem je postupná digitali-
zace všech kroků výrobního řetězce a jejich za-
čleňování nejen do komplexního výrobního
procesu, ale i do celé dodavatelsko-odběratel-
ské sítě.

Ústředním motivem čtvrté průmyslové re-
voluce, na kterou Německo zareagovalo vytvo-
řením konceptu Průmyslu 4.0, je propojení sku-
tečných a virtuálních výrobních světů. Továrny
budoucnosti budou z velké části schopny řídit
a optimalizovat samy sebe. Produkty a stroje
si samy mezi sebou určí, jaké části na kterých

Digitální továrna, na kterou si můžete „sáhnout“
Zatímco ještě nedávno byla vize Průmyslu 4.0 pouhým virtuálním konceptem, dnes je již plně funkční
realitou. Příkladem jedné z prvních realizací ve světě v plném rozsahu digitální továrny, je výrobní
závod společnosti Siemens v německém Amberku.
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výrobních linkách mají být dokončeny nejdříve,
aby byly dodrženy termíny dodávky. Nezávisle
pracující počítačové programy, známé jako
softwaroví agenti, budou sledovat každý krok
a zajistí soulad s výrobními předpisy.

Toto je už ale v amberském závodě Siemens
EWA realitou a řada těchto řešení zde funguje
v běžném provozu. Díky identifikačním systé-
mům Simatic Ident si mohou výrobky řídit svůj
vlastní výrobní proces. Optické kódy (QR kódy),
které jsou připevněny ke každému polotovaru,
v sobě obsahují informace o výrobku i o po-
třebných krocích, kterými výrobek musí projít,
aby se z něj stal hotový produkt. Díky těmto
kódům komunikuje výrobek přímo s výrobními
stroji. 

Bez lidí to nepůjde

Navzdory vysoce automatizovaným procesům
hrají v amberském závodě lidé stále prim, a to
především v oblastech vývoje a designu pro-
duktů, výrobního plánování a řešení neočeká-
vaných událostí. To se ani v budoucnosti ne-
změní. „Pochybuji, že budou v dohledné bu-
doucnosti existovat stroje, které budou
schopny myslet nezávisle a pracovat inteli-
gentně bez lidské pomoci,“ vysvětluje Karl-
Heinz Büttner. Toto zjištění potvrzuje pohled do
haly EWA, kde v jedné směně pracuje přibližně
300 lidí. Celkem má EWA cca 1100 zaměst-
nanců.

Historie průmyslu 
a koncept Průmyslu 4.0
Průmyslová výroba prošla v posledních 250 le-
tech několika zásadními změnami. První prů-
myslová revoluce na konci 18. století a v prv-
ních desetiletích století 19. znamenala nahra-
zení práce lidské mechanickou; došlo k pře-
chodu od ruční výroby v manufakturách ke
strojní velkovýrobě s využitím vodního a par-

ního pohonu. Tento trend přišel zejména
z Velké Británie, kde byl vynalezen parní stroj.
Od počátku dvacátého století se při druhé prů-
myslové revoluci rozšířila dělba práce a ma-
sová výroba s pomocí elektrické energie. Třetí
revoluci, k níž došlo v 60. letech 20. století, cha-
rakterizují elektronizace a robotizace výroby
a zavádění řídicích systémů na softwarové
bázi. Toto období vytvořilo podmínky pro ná-
stup nové éry pod vlivem digitalizace a inter-
netu, kterou dnes označujeme za čtvrtou prů-
myslovou revoluci. Průmysl se dnes nachází
na prahu rozsáhlých změn, které v následují-
cích 15 až 20 letech změní celkovou organizaci
výroby. Ta se bude vyznačovat použitím kyber-
fyzických systémů, jejichž součástky budou na-
pojeny na internet, budou tedy internetovými
klienty a mohou spolu komunikovat. Průmysl
bude stále více využívat big data a business in-
teligence k plánování a optimalizaci výrobního
procesu tak, aby dokázal pružně reagovat. Vý-
robní sítě a procesy v budoucnosti propojí
prvky virtuálního a reálného světa.

V reakci na probíhající změny čtvrté průmys-
lové revoluce vznikl koncept tzv. Průmyslu 4.0.
Ten si klade za cíl využít při výrobě produktů,
které lze přesně přizpůsobit zákazníkům na
míru, propojeného, flexibilního a dynamicky
organizovaného výrobního procesu. Ačkoli je
Průmysl 4.0 přímým důsledkem změn, nastar-
tovaných čtvrtou průmyslovou revolucí, nejde
o „produkt“, který by bylo možné si koupit
a vyřešit tak problémy, které vznikají v dů-
sledku těchto změn. Jeho posláním je zkombi-
novat digitální a informační technologie s prů-
myslem. Zároveň usiluje o zapojení dodava-
telů a zákazníků do výrobního podniku s cílem
zvýšit produktivitu a efektivitu.

Koncepce Průmyslu 4.0 má tři základní pa-
rametry - horizontální integrace napříč hodno-
tovým řetězcem, digitální integrace inženýr-
ských činností od začátku až do konce procesu
a vertikální integrace výrobních systémů. Im-

plementace těchto parametrů povede k výraz -
nému zvýšení produktivity. To se také odrazí
v následujících klíčových technologických ob-
lastech, které zásadně změní výrobní prostředí.

Zavedení technologií Průmyslu 4.0 umožní
významně zefektivnit využití zdrojů. Například
v automobilovém průmyslu, potravinářství
nebo ve strojírenství zavedení koncepce Prů-
myslu 4.0 umožní komplexně optimalizovat
celý vertikální výrobní proces. V plně automa-
tizovaných výrobních provozech tak budou pro-
dukovány i malé výrobní dávky, které budou re-
flektovat aktuální požadavky zákazníků. Sou-
časně dojde ke zkrácení času potřebného k pře-
nastavení výroby stejně jako redukci nákladů
s tím souvisejících. Tím by mohlo podle někte-
rých studií dojít ke snížení nákladů na zpraco-
vání výrobků až o 25 %, celkové náklady na vý-
robu by se pak mohly snížit až o 8 %.

Iniciativa k Průmyslu 4.0. pochází původem
z Německa, kde ji v současnosti podporuje
nejen vláda, ale i univerzity a průmyslové aso-
ciace. Jedná se o zastřešující rámec, který si
dává za úkol spojit dohromady jednotlivé ino-
vační aktivity, a přispět tak k dalšímu vývoji
v průmyslové produkci. Podobné iniciativy je
možné najít i v dalších evropských zemích,
v USA nebo Číně.

Digitalizace ve společnosti Siemens

Společnost Siemens položila základy digitali-
zace již dlouho před vznikem pojmu Průmysl
4.0. Zavedení konceptu plně integrované auto-
matizace (tzv. TIA, Totally Integrated Automa-
tion), v roce 1996 umožnilo společnostem ko-
ordinovat jednotlivé části výrobních procesů
a úzce propojit fungování softwaru a hard-
waru. Od té doby Siemens neustále zkvalitňuje
svoji řadu produktů a služeb nabízenou v rámci
TIA portfolia.

Svou vizi fungování digitalizované výroby
dle konceptu Průmysl 4.0 představil Siemens
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v portfoliu řešení Digital Enterprise. To pomáhá
implementovat koncept digitální výroby do
podniků různých velikostí. Konkrétně nabízí
rozmanitá softwarová řešení pro návrháře
a konstruktéry, různá řídicí a automatizační ře-
šení a v rámci snahy o pokrytí celého životního
cyklu produktů je Siemens schopen vyhovět
nárokům zákazníků na průběžnou kontrolu pro-
vozovaných technologií a jejich servis.

Výrobky v takovém digitálním závodě jsou
schopny řídit svoji výrobu samy, díky obou -
směrné komunikaci. S digitalizací se mění
i proces navrhování produktu, kdy si designéři
mohou díky softwaru výrobek nejen navrh-
nout, ale i otestovat bez nutnosti výroby pro-
totypu. Lze také naprogramovat celé výrobní
linky a plně automatizovat výrobní proces, na-
příklad u automobilů. Realizaci takové digitální
továrny je pak možné vidět v závodu Siemens
právě německém Amberku.

Jednou z dalších cest, kterou společnost Si-
emens vidí jako klíčovou pro budoucí průmysl,
je využití 3D tisku pro výrobu prototypů, ná-
hradních dílů či běžných komponentů ve vý-
robě. Již dnes je možné na základě digitálních
modelů tisknout z ocelových slitin např. lopatky
plynových turbín; velký potenciál má 3D tisk
i v oblasti automobilového průmyslu.

Společnost Siemens investuje i do výzkumu
nových technologií, které by vylepšily automa-
tizaci v průmyslové výrobě. V červenci 2014
pomohl Siemens vytvořit výzkumnou síť ve
spolupráci s řadou významných univerzit a výz -
kumných center v Německu. Cílem projektu
bude vyvinout nové technologie pro automa-
tizaci procesů, internet věcí a další, Siemens již
nyní disponuje komplexním portfoliem pro im-
plementaci digitální továrny, které může zákaz -
níkům nabídnout. Zároveň se Siemens aktivně
účastní veřejné debaty na toto téma. Příkladem
může být spolupráce s Česko-německou ob-
chodní a průmyslovou komorou, která si kon-
cepci Průmysl 4.0 zvolila jako letošní téma roku

a pomocí různých aktivit se právě spolu se
svými partnery snaží probudit zájem o tuto
problematiku, a posunout tak vývoj digitalizace
v průmyslu o stupeň výše.

Průmysl 4.0 v České republice

Generální ředitel Siemens Česká republika,
Eduard Palíšek k tomu říká: „Díky velké navá-
zanosti české ekonomiky na německý průmysl
bude pro české výrobce klíčové harmonizovat
národní postup s německou iniciativou reagu-
jící na čtvrtou průmyslovou revoluci pod ná-
zvem Industrie 4.0. Ta je především zcela
novou filosofií systémového využívání, inte-
grace a propojování nejrůznějších technologií
při uvažování jejich trvalého, velice rychlého
rozvoje. Vzhledem k šíři dopadu, musí tato fi-
losofie proniknout do myšlení celé společnosti.
Její přijetí přinese nejen velké výzvy ale také
dnes ještě netušené příležitosti průmyslovým
podnikům. Proto jsou to právě ony, které musí
usilovat o to, aby na tyto změny reagovaly.
Ignorování této nové reality by vedlo k po-
stupné ztrátě konkurenceschopnosti nejenom
jednotlivých firem, ale České republiky jako ta-
kové.“

Pohled společnosti Siemens 
na Průmysl 4.0
Ředitel průmyslových divizí Digital Factory &
Process Industries and Drives, Wolfgang Weis-
sler doplňuje: „Existují dva základní úhly po-
hledu, pod nimiž lze na Průmysl 4.0 nahlížet.
Průmysl 4.0 na jedné straně velmi těsně sou-
visí s rychlým technologickým rozvojem, který
v současné době zažíváme. Chytrá mobilní za-
řízení, internet a různé podoby digitalizace jsou
dnes všude, kam se jen podíváte a stále více
pronikají i do průmyslové výroby. Druhým dů-
ležitým aspektem Průmyslu 4.0 jsou výrobní
náklady, resp. možnosti jejich úspor, a také ši-

roká nabídka produktů a služeb. Tlak ze strany
zákazníků na snižování cen produktů a služeb
je v současnosti opravdu značný, a výrobci se
proto musí snažit být flexibilnější a efektivnější.
Nad to vzrůstá nabídka nabízených produktů
a zákazníci požadují více individualizované
a customizované zboží, služby i řešení.“

Jak se proměnil koncept Průmyslu 4.0
v posledních letech
„Za jeho oficiální počátek můžeme považovat
Hannover Messe 2013, kdy jsme však o tomto
konceptu hlavně hovořili, a dnes tu již máme
jeho hmatatelné projevy. Například před
dvěma lety se velmi diskutovalo o našem PLM
softwaru, který byl použit při návrhu planetár-
ního vozítka Curiosity na Marsu. Od té doby
uplynulo jen pár let a tento virtuální systém se
již používá i pro pozemské účely, například ve
Formuli 1 k vyhodnocování a vylepšování čin-
nosti jednotlivých komponent vozů. Dnes díky
pokročilým simulačním nástrojům svedeme
i simulace crashtestů,“ doplňuje Wolfgang
Weissler

Projekty a realizace 
konceptu Průmysl 4.0
Automobil Maserati Ghibli
Siemens se podílí i na výrobě automobilu Ma-
serati Ghibli, který byl automobilkou Maserati
představen v loňském roce. Ke komerčnímu
úspěchu tohoto modelu přispěla digitalizace
výrobních procesů. Vývoj a příprava výroby
modelu Ghibli vypadaly zjednodušeně takto:
Nejprve byly s pomocí softwaru NX od společ-
nosti Siemens PLM Software navrženy jednot-
livé díly vozu, poté byly veškeré výrobní pro-
cesy detailně nasimulovány v systému Tecno-
matrix. Flexibilitu automatizačních prvků vý-
robní linky následně zajistil systém TIA (Totally
Integrated Automation - nabízí řešení s jednot-
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nou hardwarovou i softwarovou základnou pro
různé automatizační úlohy ve všech průmyslo-
vých odvětvích). O plánování, optimalizaci
a monitoring komplexních výrobních procesů
se postaral software Simatic IT MES. Technolo-
gie Siemens jsou tak přítomny v celém vývo-
jově-výrobním řetězci – od návrhu přes pláno-
vání, konstrukci, výrobu až po zákaznický servis.

Počátky digitalizace průmyslových řešení
– vozítko Curiosity
Při vývoji digitálních technologií Siemens se-
hrál významnou roli kosmický výzkum. Kon-
krétně se jednalo o vozítko Curiosity, které bylo
určeno k výzkumu planety Mars. Především
díky němu lze dnes tyto postupy uplatňovat
i při výrobě automobilů.

Vývoj začal zhruba před deseti lety, kdy ame-
rická Jet Propulsion Laboratory (JPL), která vy-
víjí technologie pro NASA, provedla moderni-
zaci své technologické infrastruktury, aby jí
lépe umožňovala uskutečňovat plány při niž-
ších finančních nákladech. Jednou z klíčových
podmínek přitom bylo vytvoření „bezešvého“
softwarového systému, který by sahal od kon-
cepčního návrhu až po samotnou výrobu, čímž
by se snížilo riziko různých transkripčních chyb
a usnadnil se vývoj i veškeré manuální pro-
cesy. JPL se proto rozhodla implementovat
software NX od společnosti Siemens PLM
Software. V něm získala plně integrovaný
CAD/CAE/CAM, který použila k vývoji mecha-
nických částí vozítka Curiosity. Inženýři JPL za-
čali s menšími simulacemi, aby zjistili, jaké jsou
softwarové předpoklady pro složitější modelo-
vání, a také aby získali jistotu, že jejich modely
budou věrohodně napodobovat veškeré fyzi-

kální procesy probíhající na planetě Mars. Poté
použili nástroje CAE pro tepelnou analýzu, aby
simulovali různé fyzikální procesy a jejich
účinky, jako je proudění tekutin uvnitř vozítka,
řízení teploty pohonného systému a působení
slunečního záření na povrch Curiosty. Důleži-
tým přínosem NX byla možnost vyhodnocovat
činnost systému tepelné regulace v podmín-
kách, které v JPL nemohli simulovat fyzicky.

Kromě těsnější integrace procesů navrhování
a analýzy umožnil software NX i integraci růz-
ných druhů analýzy, například tepelné a mecha-
nické deformace nebo pnutí. Bez NX by inženýři

museli tepelný systém fyzicky spustit a poté ma-
nuálně provádět měření. Díky použití NX bylo
výrazně snazší i odstranění pohybových inter-
ferencí. Návrháři totiž potřebovali vědět, zda jed-
notlivé pohyblivé součásti vozítka nebudou ve
vzájemné kolizi. Rozpoznat to pohledem do sta-
tických výkresů nebo na digitální modely je sa-
mozřejmě obtížnější než s pomocí nástroje NX
Motion. Software Siemens tak výrazně pomohl
k realizaci projektu a vozítko Curiosity zkoumá
povrch Marsu již od srpna 2012. �

Foto Siemens

      27.11.15   14:55



Veletrh AMPER je nejen místem, kde
se prolíná nabídka s poptávkou po
zboží a službách v oboru, ale

i vstupní branou mladých začínajících
firem do vyšších obchodních kruhů, stejně
jako příhodnou záminkou důležitých spo-
lečenských setkání. To je samo o sobě pád-
ným důvodem, proč mít svou vlastní fi-
remní expozici na veletrhu AMPER. Pro
nadcházející ročník připravují organizátoři
ze společnosti Terinvest tradiční služby pro
vystavovatele a návštěvníky. Ani tentokrát
nebude chybět soutěž o nejpřínosnější ex-
ponát veletrhu Zlatý AMPER. Vystavova-
telé se již nyní mohou přihlásit se svými
produkty do soutěže a ucházet se o toto
prestižní ocenění udělené hodnotitelskou
komisí, která je složena z předních odbor-
níků v oblasti elektrotechniky a elektroniky.
Tak jako každý rok, bude i v roce 2016 při-
praven bohatý doprovodný program, který
bude probíhat po celou dobu konání vele-
trhu. To nejnovější z oboru budou prezen-
tovat i samotní vystavovatelé ve svých ex-
pozicích.

V rámci doprovodného programu se mů-
žete těšit na dvě významné novinky, které
umožní veletrhu AMPER být ještě zajímavěj-
ším místem pro setkání vystavujících firem
a jejich zákazníků: AMPER Start Up
a AMPER SMART CITY. Start Up vychází
vstříc novým a začínajícím firmám, které by
se rády prezentovaly na výstavní ploše nej-
většího tuzemského veletrhu ve svém oboru
bez nutnosti nákladné investice. Vybraní zá-

jemci tak získají základní výstavní plochu
s vybavením a prezentaci ve veletržních ma-
teriálech a na webu za cenu, kterou si
mohou dovolit. SMART CITY reprezentuje
specifické odvětví tzv. chytrých technologií,
které si klade za cíl zvýšit kvalitu života ve
městě. Patří sem např. systémy inteligent-
ního řízení městského osvětlení, využívání
obnovitelných zdrojů energie, zavádění

prvků smart grids, systémy inteligentních
budov, podpora elektromobility, rozvoj
městské dopravy, dopravní telematika a par-
kovací systémy, ale také moderní systémy
pro komunikaci vedení města s občany. Na
prezentaci novinek přímo ve stáncích vysta-
vovatelů bude navazovat konference
„SMART CITY v praxi“ určená pro technicky
zaměřené odborníky, kteří budou tato chytrá
řešení implementovat do konkrétních řešení
v daném městě. Veletrh AMPER již tradičně
spolupracuje se studenty a fandy technic-
kých oborů. Ti se spolu s širokou veřejností
mohou zapojit do nové kreativní soutěže,
jejíž podrobnosti budou v průběhu příprav
veletrhu zveřejněny. 

Předchozí ročník veletrhu navštívilo na
44 500 návštěvníků, kteří zhlédli expozice
600 firem na výstavní ploše pokrývající
téměř 30 tisíc m2. I zahraniční firmy pravi-
delně nacházejí své místo na veletrhu,
který letos přivítal 124 zahraničních vysta-
vovatelů z 21 států. Mezi nejvíce zastou-
pené země patřilo Slovensko, Německo,
Polsko, Rakousko a Švýcarsko. Lze před-
pokládat, že i 24. ročník veletrhu nebude
výjimkou, a potvrdí tak statut jedničky
mezi veletrhy elektrotechniky a elektroniky
ve střední Evropě. Aktuální informace
vztahující se k přípravám veletrhu je
možné sledovat na webových stránkách
www.amper.cz, kde rovněž najdete infor-
mace o současných cenách za pronájem
výstavní plochy a přihláškovou dokumen-
taci veletrhu. �

AMPER 2016 otevře nové obzory na poli elektrotechniky
Desítky technologických oborů a přednášek, stovky vystavovatelů a expozic, tisíce obchodních
setkání, desítky tisíc návštěvníků a exponátů. I takto lze stručně shrnout základní atributy, které
každým rokem opakovaně potvrzuje největší událost na poli elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ve středoevropském regionu – veletrh AMPER.
Chystaný 24. ročník tohoto svátku všech odborníků, obchodníků a profesionálů v oboru, se bude konat
od 15. do 18. března 2016 v moderních halách P, F a V brněnského výstaviště.
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