
Vážení přátelé, členové a příznivci
Platformy podnikatelů pro ZRS,
Evropský rok pro rozvoj vrcholí. Násoben
migrační vlnou přinesl mnoho otázek, ale
ne na všechny existují jasné odpovědi. 

Uprchlíkům je třeba poskytnout huma-
nitární pomoc. Musí být střízlivá, ale la-
skavá a pokrývat zásadní potřeby existence
člověka. Řešení pro budoucí existenci je-
jich těžce zkoušených zemí to však není.
Aby se mohli vrátit do svých domovů
a začít znovu, bude potřeba politické vůle,
silnější než hrůzná nevůle, která exodus vy-
volala. 

Zároveň budou tyto země potřebovat
zlepšení systému vládnutí, obnovu infra-
struktury a vybudování všech potřebných
institucí, zařízení a mechanismů, které oby-
vatelům pomohou vybudovat přijatelné ži-
votní podmínky. To bude vyžadovat výraz -
nou pomoc vyspělejších států nepoškoze-
ných politickým marasmem a hospodář-
skými zločiny. 

Reformy a rekonstrukce země budou po-
třebovat odvážné a statečné občany, ty co
zůstali i takové, kteří se dokázali dostat přes
všechny překážky až do Evropy. Udělali to
právě kvůli záchraně své existence a bu-
doucnosti svých dětí. 

Česká republika má všechny předpo-
klady a mnoho projektových důkazů, že
rozvojové pomoci rozumí a má důkazy
v podobě kvalitních projektů. 

Ano, existují kvantitativní i kvalitativní
nedostatky, jak se o tom zmiňují články
v obsahu našeho Zpravodaje, ale společně
s ostatními aktéry je považujeme za výzvu.
Platforma podporuje spolupráci státní
a místní samosprávy s neziskovým a sou-
kromým sektorem, včetně univerzit a vě-
deckých pracovišť. PPZRS také připravuje
soubor doporučení pro veřejnou správu,
jak a na co se zaměřit, abychom společně
zvýšili zájem soukromého sektoru o rozvo-
jovou pomoc.

Něco naznačil už letošní Evropský rok
pro rozvoj, který byl skutečně iniciativou
pro všechny. Diskuse pořádané Platformou
v první polovině roku přinesly názory růz-
ných společenských skupin, dominuje však
přesvědčení, že teprve spolupráce všech
aktérů na tom, aby se na Zemi mohlo při-
jatelně žít, přinese potřebné výsledky. Dnes
vidíme, že je to zásadní odpověď také na
uprchlickou otázku.  Ano, humanitární
pomoc je nutná, ale zároveň už připra-
vujme dlouhodobé projekty rozvojové spo-
lupráce se zapojením partnerských zemí
a s vysokou mírou odpovědnosti za vý-
sledky spolupráce také na straně těch, kteří
naši pomoc očekávají. Doufejme tedy, že
nová Koncepce politiky ZRS ČR na léta
2018 až 2025 bude tuto zásadu reflektovat
jako názor celé občanské společnosti a zá-
roveň více zohlední odborné možnosti
a schopnosti aktérů české ekonomiky, aby-
chom se mohli do rozvojové pomoci
v příštím období lépe zapojit.

Evropský rok pro rozvoj končí, ale nový
rok 2016 je před námi.

Redakce Zpravodaje PPZRS přeje do No-
vého roku všem čtenářům hodně pracov-
ních úspěchů!.

Ing. Věra Venclíková
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Platforma podnikatelů pro zahraniční roz-
vojovou spolupráci společně se Svazem
průmyslu a dopravy ČR uspořádala

3. prosince seminář o ochraně duševního
vlastnictví v rozvojových projektech. „Naše or-
ganizace podporuje podnikatelské aktivity
v rozvojových zemích a ochrana duševního
vlastnictví zde bývá velmi problematická.“ říká
ředitelka Platformy Věra Venclíková. „Je to
jedna z podmínek úspěšnosti podnikání v za-
hraničí, a proto se budeme snažit prosadit
lepší ochranu českého know-how i v rámci po-
litiky české ZRS jako člena Rady pro ZRS.“

V září 2015 byly na Valném shromáždění
OSN schváleny Cíle udržitelného rozvoje pro
léta 2016-2030. Cíle jsou vysoké a bez zapo-
jení soukromého sektoru nebude možné roz-
vojových cílů dosáhnout. Čím více bude pro-
jektů v rámci rozvojové pomoci, tím se může
objevit více případů zneužití duševního vlast-
nictví.

Na semináři vystoupil bývalý velvyslanec
ČR v Egyptě a konzultant Hospodářské ko-
mory pro legislativu a právo Ivan Voleš, který
hovořil o formách zapojení soukromého sek-
toru do rozvoje, o právech duševního vlastnic-
tví, která spadají pod průmyslově právní
ochranu, o významu ochrany duševního vlast-
nictví a o hrozbách a důsledcích porušování
práv duševního vlastnictví a možné obraně. 

Viktor Vodička, specialista z Úřadu vlády, po-
skytl ve své prezentaci informace o ochraně du-
ševního vlastnictví v rámci politiky vnější po-
moci EU. Unie harmonizuje svá pravidla, vy-
dala program k uplatnění a podpoře práv du-
ševního vlastnictví (2011), v kterém se zaměřuje
na podporu firem a zejména SMEs, aby doká-
zaly lépe využít své duševní vlastnictví v EU i za
hranicemi Unie na jednání firem s obchodními

partnery v zahraničí, aby důsledněji vymáhaly
ochranu práv duševního vlastnictví na svém
území a aby tato práva respektovali atd. Infor-
moval také o www stránkách, na kterých se lze
dočíst, jak se v evropských zemích postupuje
při ochraně duševního vlastnictví: http://eu-
ropa.eu/youreurope/business/start-grow/intel-
lectual-property-rights/index_en.htm. EU také
spravuje internetový IPR Helpdesk:
https://www.iprhelpdesk.eu/. 

Zahraniční účastník Bayo Akindeinde, pro-
gramový manažer britské Agentury pro rozvo-
jovou spolupráci a vedoucí týmu pro imple-
mentaci programu rozvoje soukromého pod-
nikání v Zambii, financovaného zmíněnou
agenturou, kromě typů duševního vlastnictví
uvedl další možnosti pro držitele duševního
vlastnictví, jak předejít jeho případnému zci-
zení, jako je prodej či licencování duševního
vlastnictví silnějšímu subjektu, který zajistí
jeho dostatečnou ochranu i rozvoj.

„Investice do duševního a průmyslového
vlastnictví jsou vysoké a stále stoupají, při-
čemž ochrana duševního vlastnictví je v ČR
nízká, byť již patří mezi nejlépe rozvinuté eko-
nomiky světa,“ zdůraznil Bayo Akindeinde zá-
věrem svého vystoupení.

Semináře se zúčastnily na čtyři desítky zá-
stupců ze sektoru vodárenství a sanitární prob-
lematiky, energetiky, infrastruktury, zdravot-
nické techniky, průmyslové výroby a veřej-
ného sektoru. Více jak polovina sleduje ob-
chodní příležitosti v rozvojových zemích dle
poptávky a třetina z nich má stálé partnery
v zahraničí a s nimi se účastní soutěží o za-
kázku. Většina z účastníků hodnotila seminář
velmi pozitivně, jak po stránce obsahové, tak
organizační. �

Mgr. Sabina Tančevová

Představujeme 
členské organizace PPZRS

Technické znalosti v podniku
představují pro zahraniční obchod
vysokou přidanou hodnotu

Asociace výrobců a dodavatelů zdravot-
nických prostředků obhajuje oprávněné
požadavky členských organizací v oblasti
legislativy, rozvoje oboru zdravotnické
techniky, a podporuje export jejich vý-
robků a další aktivity v tomto směru.

V exportních aktivitách koordinuje svoji
činnost s Platformou podnikatelů, Asoci-
ací exportérů, MPO, MZV, MZd a Czech-
Trade.

S dotační podporou MPO a CzechTrade
Asociace v tomto roce zabezpečila spo-
lečnou prezentaci na veletrzích zdravot-
nické techniky ve Spojených arabských
emirátech v Dubaji, v Bělorusku v Minsku
a v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu. Mimo
tyto veletrhy řada firem vystavovala na vel-
kých akcích v Düsseldorfu, Moskvě a dal-
ších veletrzích regionálního charakteru.

Asociace s podporou MPO úspěšně or-
ganizovala v ČR incomingové mise pro

partnery z Brazílie, Běloruska, Ruska,
Ukrajiny a Slovenska. S podporou a spo-
luprací s ministerstvem zdravotnictví or-
ganizovala v ČR představení svých člen-
ských organizací a jejich výrobků pro
vládní delegaci z Bahrajnu vedenou mini-
strem šejkem Mohamedem. S podporou
a spoluprací s ministerstvem zahraničních
věcí organizovala v ČR představení svých
exportních možností a služeb pro dele-
gace ze Srbska, Slovinska, Chorvatska
a Albánie.

Členské podniky se úspěšně prezento-
valy spolu s ministerskými misemi v za-
hraničí v Číně, Turecku, Malajsii, Maroku,
Tunisu, Moldavsku a Albánii.

Uvedených akcí se zúčastnily desítky
členských firem, někdy s přímým úspěš-
ným obchodním výsledkem a především
s pozitivním výhledem do budoucího ob-
dobí. �



V posledních dvou letech narůstá di-
skuse o zapojení soukromého sektoru
do rozvojové pomoci a spolupráce

s málo rozvinutými zeměmi. Nový plán OSN
na dosažení větší udržitelnosti fungování
světa, tedy pomoc chudým zemím dostat se
na přijatelnější úroveň existence, byl v září to-
hoto roku schválen. Všechny cíle, které strate-
gie představuje, jsou důležité a téměř do
všech se může soukromý sektor zapojit.

Odpovědné úřady v České republice hledají
v této souvislosti řešení na zásadní otázky.
Jsou české podniky takového zapojení
schopny? Mají zájem, znalosti a prostředky
spolupracovat s partnery v rozvojových pro-
jektech financovaných českou vládou či do-
konce celosvětovými institucemi, jako je Svě-
tová banka, nebo Evropská banka pro obnovu
a rozvoj? Potřebuje soukromý sektor pod-
půrné aktivity ze strany státu, aby se více zají-
mal o rozvojovou politiku? 

Na všechny otázky máme jednoznačnou
odpověď – ANO!

Máme tu však jeden problém a tím je kapa-
cita struktury české ekonomiky, tj. nabídka
v oborech poptávaných nákupem do rozvojo-
vých projektů. Je v těchto oborech rovnováha
na místním trhu? Mají české firmy zájem o za-
hraniční trhy vlivem nedostatečné poptávky
doma? 

Odpověď může částečně odrazit bilance za-
hraničního obchodu. Tyto výsledky ovlivňuje
státní podpora exportu v čele s agenturou
CzechTrade, která se soustředí na exportní
úspěchy českých firem. Zahraniční rozvojová
pomoc se naopak soustředí na řešení potřeb
partnerských zemí a případné exportní pří-
pady jsou vedlejším efektem této politiky. 

Potřeba společné prezentace principů ZRS
se ukázala při letošní unijní kampani k Evrop-
skému roku rozvoje 2015. V ČR se do ní zapo-
jila jak zainteresovaná ministerstva, tak i nezi-
skové organizace ve spolupráci s firmami – re-
alizátory dodávek do projektů. 

PPZRS s členskými asociacemi zaměstna-
vatelů přispěla do kampaně vlastní sérií kula-
tých stolů se zaměřením na nové cíle udržitel-
ného rozvoje a zorganizovala, v rámci Meziná-
rodního strojírenského veletrhu v Brně, di-
skusi představitelů některých zemí Afriky, Ka-
ribiku a Tichomoří o podpoře soukromého
sektoru a možnostech transferu technologií.

Zájem české společnosti o rozvojové země
je poměrně široký. Populární je spíše humani-

tární pomoc, která je více vidět díky mediální
podpoře aktuálním výzvám o finanční pří-
spěvky na pomoc zemím postiženým přírod-
ními katastrofami či válečnými konflikty. Pro-
jekty rozvojové pomoci nejsou tolik známé.
Zde je potřeba více času a nákladů na pří-
pravu.  Mohou představovat větší podíl pro-
středků vydávaných na pomoc rozvojovým
zemím, ale pomáhají zároveň více a dlouho-
době. Zde už nejde o přímý finanční příspěvek
od občana nebo podnikatele. Projekty finan-
cuje český stát a pro firmy to znamená kvalifi-
kovanou odbornou dodávku do projektu za
všech komerčních podmínek, včetně výběro-
vého řízení o nejlepší nabídku. Tady už má
soukromý sektor významné místo a je po-
třebné, aby se o svých nových možnostech
více dozvěděl.  Zde také PPZRS dlouhodobě
pracuje na zvyšování povědomí firem o rozvo-
jové problematice. Pracuje však s omezenými
prostředky.

Je tedy dostatek firem, které „jen“ nemají
dostatek informací, nebo jsou příčiny nezájmu
ještě někde jinde?

Zkusili jsme se podívat na současnou situ-
aci přes statistické údaje o soukromém sek-
toru z poslední doby a také přes oborové za-
měření České rozvojové agentury (ČRA), od-
povědné za implementaci rozvojové politiky,
tedy i za projekty, do kterých nakupuje pro-
dukty a služby.

Počet registrovaných ekonomických sub-
jektů v ČR dosáhl v září 2015 celkem 2 760 119.
Úctyhodné číslo, které oprávněně vyvolá po-
divení nad tím, jak málo firem se zajímá o vý-
běrová řízení vyhlašovaná právě ČRA.

Podívejme se však blíže na organizační
strukturu české ekonomiky.  Z uvedeného
počtu firem představuje 77 % podíl podnika-
telů zařazených do kategorie domácnosti, tedy
řemeslníků, poskytovatelů služeb a majitelů
nemovitostí s minimem zaměstnanců.

Podniků s kapacitním předpokladem vstu-
povat na zahraniční trhy je tedy přibližně 435
tisíc. 

Odečteme-li obory, které se primárně sou-
středí na místní trh či jsou dokonce místní
poptávkou vytvářeny, zůstane skromnější
číslo, tedy 159 000 společností. Z nich ještě
musíme odečíst 17 % firem vlastněných zahra-
ničním vlastníkem. To proto, že většina takto

vlastněných společností vstupuje se svou na-
bídkou spíše do větších mezinárodních tendrů
přes zahraniční vlastníky a česká ZRS, kromě
několika výjimek, pro ně není zajímavá.

Zůstává nám tedy necelých 132 tisíc sub-
jektů, akciových společností a společností
s ručením omezeným. Nad deset procent z to-
hoto počtu jsou zejména zastoupeny obory
zpracovatelského průmyslu a vědeckotech-
nických aktivit včetně služeb technického pro-
jektování a řízení projektů, následované pod-
niky zaměřenými na zemědělství v podílu 
4,28 procent.

Ve statistických údajích se také objevuje za-
jímavě vysoký počet organizací evidovaných
jako ekonomické subjekty, avšak neřazených
mezi podnikatele. Mají komerčně tvořené pří-
jmy, ale negenerují větší zisk. To jsou tedy ne-
ziskové organizace, obecně prospěšné společ-
nosti, nadace a církevní subjekty. Velký podíl
těchto organizací připadá na služby domác-
nostem. Podle serveru www.neziskovky.cz je
v ČR registrováno cca 80 tisíc neziskových or-
ganizací a z toho 1,1 % (880) se zabývá mezi-
národními aktivitami, včetně vysílání dobro-
volníků. Neziskových organizací, potenciálně
a kapacitně schopných věnovat se rozvojo-
vým projektům v zahraničí, se celkově odha-
duje na dva tisíce.

Je nutno přiznat, že také projekty nezisko-
vých organizací mohou obsahovat technickou
či technologickou složku a být tak v projektech
ZRS konkurencí technologickým firmám. Ne
vždy musí být technické řešení na vysoké tech-
nologické úrovni. Mnohdy si vystačí s jedno-
duchými prostředky, přizpůsobenými dále mí-
stním podmínkám a s ohledem na znalosti
a schopnosti konečných příjemců technického
řešení využít.

Podle poslední dostupné zprávy ČRA a z po-
hledu využití firemních dodávek, jsou oslovo-
vány podniky z oborů ochrany životního pro-
středí, technické asistence včetně energetiky,
vodárenství a sanitace, tj. poptávka současné
ZRS směrem k podnikům oslovuje cca 13 %
z uvedených 132 tisíc firem, ovšem až po od-
počtu většiny registrovaných neziskových eko-
nomických subjektů. 

Máme tedy skupinu 13 460 (!) firem, schop-
ných teoreticky vstupovat do výběrových ří-
zení vyhlašovaných ČRA. Sektorový podíl

Kolik českých firem 
lze přilákat do projektů zahraniční rozvojové pomoci?



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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

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

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

Již řadu měsíců je hlavním tématem
masmédií a jednání evropských politiků
nekončící příliv uprchlíků ze Sýrie a dal-

ších arabských zemí do Evropy, který se zdá
být živelný, nekontrolovaný, ba až nezvlada-
telný. Překvapivé je, že země EU se s tímto
problémem potýkají téměř osamoceně, bez
zřetelnější angažovanosti a účasti meziná-
rodních organizací a neevropských velmocí,
byť právě tyto byly nezřídka u zrodu krizí,
které vedly k rozpadu funkčních států, ke
vzniku ozbrojených konfliktů a následných
emigračních vln.

Lze se oprávněně domnívat, že selhaly po-
litiky mnoha vyspělých zemí, často pozname-
nané pokrytectvím a nepochopením reálné si-
tuace v rozvojovém světě. Opatrně se hovoří
i o ambicích náboženských fundamentalistů
na vytváření a expanzi islámských chalífátů.
Politici ani plejády jejich think-tanků, polito-
logů a speciálních služeb nedovedli včas
předvídat, tím méně potlačit krizový vývoj
v ohrožených oblastech a rychlý nárůst extre-
mistických sil nejen v nich, ale i ve svých
vlastních zemích. 

Léta byly vedeny rádoby učené diskuse
o soužití a o potřebě multikultury, v zájmu tzv.
politické korektnosti byla nepříjemná zjištění
překrývána, nazývána přijatelnějšími názvy
a výsledkem byly deformace skutečnosti. Vý-
sledky těchto povrchních přístupů jsou hro-
zivé a dnes už mají téměř globální důsledky.
Tisíce lidí trpí a umírá krutou rukou extré-
mistů, za jedinou spásu považují útěk do
dosud bezpečných zemí a tak již několik let na-
růstá stále obtížněji řešitelný problém uprch-
líků a důsledků migrace.

Občan nemusí být politologem, aby měl
právo klást otázky o příčinách a rizicích sou-
časného stavu a je znepokojen rozpačitými
návrhy na řešení, o kterých se dozvídá. I lai -
kovi je totiž zřejmé, že se při posuzování sou-
časné situace hovoří více o následcích, nikoliv
o příčinách. Jistě, řešení následků je časově
naléhavější, ale bez objektivního zjištění příčin
a jejich rázného odstraňování na místě vzniku
nelze exodus zastavit.

Tento článek nemá ambice být politologic-
kou esejí, ale je pokusem o formulaci alespoň
jednoho z průsečíků možností ČR a potřeb po-
stižených zemí, oblastí a zejména mladých lidí
v nich.

Vedle politicko-mocenských zájmů tzv. vel-
kých hráčů na získání vlivu v dané strategické
oblasti arabského světa, které nejsem kompe-
tentní posuzovat, považuji za hlavní zdroj

a potenciál napětí uprchlické tábory v řadě
arabských zemí, kde žijí často již mnohoná-
sobné generace deprivovaných osob bez na-
děje na normální život, vzdělání a šanci získat
jakoukoliv práci. 

Zejména mladí lidé rychle ztrácejí pozi-
tivní motivaci, jsou bez pracovních návyků,
které ani nepotřebují k životu v modrých
stanech UNHCR. Právě mezi těmito nudí-
cími se mladíky, kteří nevidí reálnou per-
spektivu jakéhokoliv zlepšení své situace
a uplatnění, snadno získávají svoje nadšené
rekruty verbíři teroristických organizací,
včetně ISIS.

Stálo by za seriózní úvahu, zda by bylo
možné zahrnout výchovné a řemeslné pro-
gramy pro tyto tábory jako jeden z dotačních
titulů ZRS ČR/ČRA s možností účasti podni-
kové sféry na nich.

Mělo by to výhody:
a) V praktických kurzech by si mladí lidé mohli

osvojit alespoň základy některých řemesel,
které by jim zlepšily zaměstnatelnost. 

b) Podnik, který by realizoval projekt tohoto
typu, by si zde mohl vychovat pracovní síly
v oborech, které jsou v ČR deficitní.

c) V rámci školení by bylo možno ověřit
i osobní kvality učně, jeho postoje k extre-
mistickému hnutí a jeho pracovní disci-
plínu. 

d) V kladném případě by mohl být vybraný je-
dinec začleněn do imigrační kvóty pro ČR,
projekt by měl počítat i s náklady na doško-
lení v ČR.

e) Výcviková střediska by mohla být vybavena
zařízením z ČR, které by se tak stalo referen-
ční prezentací těchto komodit v dané arab-
ské zemi.

f) Projekty tohoto typu by byly rovněž v gesci
MZV, na financování by se však měly podí-
let i rezorty MPO, MV, MZe a MPSV.

g) Náklady na tuto formu ZRS ČR by prospěly
nejen příjemcům pomoci, ale mohly by
zlepšit i kapacity u deficitních oborů v ČR.

h) Obdobné projekty by mohly být vyzkou-
šeny i v uprchlických táborech v ČR a teri-
toriálně rozšířeny např. o Ukrajinu, balkán-
ské, kavkazské a podobné, nám kulturně
blízké země. 

Tato výcviková střediska by byla zvlášť pro-
spěšná v případě vytváření tzv. chráněných
zón v bezpečných oblastech zemí konfliktu sa-
mých, po předchozí dohodě i v sousedních ze-
mích. 

K diskusi o exodu uprchlíků do zemí Evropské unie

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

Významnou pomoc při posouzení účelnosti
i případné formulace této formy rozvojové
spolupráce ČR lze očekávat od Svazu prů-
myslu a dopravy ČR a Hospodářské komory
ČR. �

Ing. Josef Fukan, Praha, 29. října 2015

u vody a sanitace představuje jen 0,38 %
z uvedené selekce a je nutné zdůraznit, že jsou
zde zařazeny také distribuční a servisní pod-
niky vázané na místní trh, ale díky své veli-
kosti a zkušenosti se strukturálními fondy,
také s potenciálem vstupovat do projektů
ZRS.

Zbývající podíl tvoří technické projektové
a konzultační firmy. Sem rovněž směřuje i nej-
širší poptávka světových dárců. 

Po osmi letech konzultací a šíření informací
o rozvojové pomoci pro soukromý sektor mů-
žeme konstatovat, že zájem o účast na projek-
tech projevuje rok od roku stále více firem. Za
poslední dva roky můžeme hovořit odhadem
o dvou stovkách firem, tj. cca 1,5 % z 13 460
relevantních subjektů.

Přesto jen jejich malý počet vstupuje do
tendrů ČRA i do soutěží vyhlašovaných multi-
laterálními dárci, jako je např. EBRD a UNDP,
u kterých má ČR dokonce své vlastní fondy,
přes které může financovat projekty a zvát do
nich jen české subjekty.  

Závěr je tedy jednoznačný.  Identifikované
rozvojové potřeby pro projekty české ZRS jsou
komplexní. To, že skrývají možné obchodní
příležitosti pro nabídku českých firem, vyža-
duje rozdílné marketingové průzkumy a stra-
tegie. 

Na rozdíl od neziskových organizací, které
přinášejí své vlastní projekty a žádají na ně do-
tace, podniky mohou jen odpovídat na pop-
távku vytvářenou v rámci projektů rozvojové
pomoci. 

Přesto, že jsou české podniky velmi flexi-
bilní a dokážou přizpůsobovat své produkty
specifickým podmínkám v rozvojových ze-
mích, mohou, a vždy budou, reagovat na více
méně relevantní poptávku.  Přes třináct tisíc
firem, ke kterým naše úvahy dospěly, tedy
může bezprostředně reagovat na poptávku
ČRA, bude-li odpovídat jejich nabídce. Část je
obeznámena se zahraniční rozvojovou po-
mocí i specifiky rozvojových zemí, většina
firem také vnímá rozdíly mezi běžným zahra-
ničním obchodem a dodávkami do rozvojo-
vých projektů.

Cesta k dosažení širšího zájmu však vede
přes zvyšování kvality a efektivnosti celého sy-
stému české ZRS. �

Věra Venclíková
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Tradiční veletrhy FOR INDUSTRY, FOR
ENERGO a FOR LOGISTIC budou
rozšířeny o veletrh 3D technologií

FOR 3D, veletrh informačních systémů pro
průmysl FOR INFOSYS a mezinárodní do-
pravní veletrh FOR TRANSPORT. Vystavo-
vatelé předvedou pestrou nabídku nových
produktů a technologií, připraveny budou
i tematické přednášky a semináře. Další
novinkou roku 2016 je prodloužení termínu
konání ze tří na čtyři dny. 

Vystavovatelé přibývají

Mezi vystavovatele veletrhu FOR IN-
DUSTRY se v roce 2016 opět vrací firma
TAJMAC – ZPS, která se zúčastní se třemi
stroji na ploše cca 200 m2. A to dvěma
dlouhotočnými automaty a jedním obrá-
běcím centrem. Jako atrakci pro návštěv-
níky představí i rally speciál v brandu TAJ-
MAC-ZPS. Ředitel divize Manurhin Tomáš
Dederle k účasti dodává: „My v TAJMAC-
ZPS ve Zlíně jsme přesvědčeni, že praž-
skou výstavu potřebujeme. Vzhledem k ča-
sové náročnosti a věčné přestavbě dálnice
D1 se spousta zákazníků z oblasti Prahy
a z oblastí na sever, západ a jih od Prahy
do Brna vůbec nevypraví.  Ano, návštěv-
nost veletrhu FOR INDUSTRY není dle po-
třeb naší společnosti vyhovující.  Ale těžko
můžeme očekávat, že se zvýší, pokud se
nezvýší i počet vystavujících firem. Na ve-
letrhu je nutné posílit obory dodavatelů
nástrojů a příslušenství a řadu dodavatelů
strojů. Veletrh FOR INDUSTRY má ambici
stát se do budoucna specializovaným ve-
letrhem zaměřeným na obrábění a opustit
svůj charakter všeobecného průmyslo-
vého zaměření. A je pouze na nás, jestli
tuhle transformaci chceme nebo ne, jestli
pro nás je nebo není obchodně zajímavá.
Pro TAJMAC-ZPS zajímavá je. Česká re-
publika je pro nás klíčovým trhem.“ 

Ohlédnutí za minulým ročníkem

V dubnu 2015 přilákaly průmyslové vele-
trhy do Letňan téměř 7600 návštěvníků,
kteří zhlédli bezmála 200 expozic na ploše
5853 m2. Hlavním lákadlem byly nejnovější
strojírenské technologie, nové trendy ve
3D tisku, atraktivní modely elektromobilů
i odborné konference doprovodného pro-
gramu. „Každý rok chceme návštěvníkům
i vystavovatelům nabídnout co nejkom-
plexnější přehled průmyslových oborů.
V roce 2015 jsme představili téma 3D tiská-
ren, které nachází uplatnění i v běžném ži-
votě. O konference, přednášky a dopro-
vodný program Souboj 3D tiskáren byl
enormní zájem, a tak se pořadatel rozhodl
zařadit v příštím ročníku v souboru jarních
průmyslových veletrhů také samostatný

veletrh FOR 3D. V roce 2016 nabídneme
ještě další dva nové veletrhy, naše cenová
politika však zůstává stejná,“ říká ředitelka
průmyslových veletrhů Vanda Yousifová.

Jarní průmyslové veletrhy představí
dva nové obory
V první polovině května 2016 se areál
promění v přehlídku nejvyspělejších prů-
myslových technologií, strojů a produktů.
Kromě mezinárodního veletrhu strojíren-
ských technologií FOR INDUSTRY se
představí i vystavovatelé z oboru logis-
tiky, skladování a manipulace FOR LO-
GISTIC, výroby, rozvodu a užití energie
FOR ENERGO a 3D technologií FOR 3D.
Tyto obory doplní dva nové veletrhy - ne-
ustále se rozvíjející obor informačních sy-
stémů pro průmysl FOR INFOSYS a me-
zinárodní dopravní veletrh FOR TRANS-
PORT. Pro návštěvníky bude připravena
prezentace významných tuzemských i za-
hraničních firem. Už nyní jsou přihlášeny
například firmy ATEQ Sp, z.o.o.,  Jiří Ště-
pánek – INDEVA, DEOM s.r.o, WANZL
spol. s r.o. a řada dalších. Chybět nebude
ani atraktivní doprovodný program –
přednášky, semináře nebo workshopy.
Vystavovatelé mohou jako každý rok při-
hlásit své nejinovativnější výrobky a pro-
dukty do soutěže Grand Prix.  Ocenění
Top Expo si pak odnesou nejpůsobivější
expozice veletrhu a to do 50m² a nad
50 m².

Příznivá cenová politika

Ačkoliv se průmyslové veletrhy rok od
roku rozšiřují o nové obory, cenová politika
zůstává i v roce 2016 stejná. Vystavovatelé,

kteří si plochu na vybraném veletrhu ob-
jednají v dostatečném předstihu, získají
místo pro svou prezentaci za akční cenu.
Vstřícná cenová politika pro vystavení
strojů a velkých exponátů zůstává také za-
chována. 

Na ENERGO SUMMITU vystoupí přední
řečníci z Čech i zahraničí
První den veletrhu se uskuteční v Kongre-
sovém sále areálu již 2. ročník mezinárod-
ního energetického summitu, který se
koná vždy jednou za dva roky. Jeho pro-
gram se bude věnovat zásadním tématům
současného světa energie, o kterých
budou hovořit přední odborníci z České re-
publiky i zahraničí. První ročník, který se
v areálu PVA EXPO PRAHA konal v roce
2014, přilákal téměř 250 posluchačů. Ne-
nechali si jej ujít ani zástupci velvyslanectví
Číny, Itálie, Rakouska, Španělska, Ruska
a Thajska.

Multifunkční areál PVA EXPO PRAHA

Největší veletržní areál v hlavním městě
prošel za poslední roky rozsáhlou moder-
nizací jak výstavních hal, tak zázemí pro
návštěvníky i vystavovatele. V PVA EXPO
PRAHA se ročně uskuteční na 80 akcí
s účastí přes 5 600 firem z více než 30 zemí
světa a návštěvností téměř 600 000. Areál
byl v březnu tohoto roku rozšířen o Kon-
gresový sál s ojedinělou kapacitou 650
osob.

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO| FOR
LOGISTIC | FOR 3D | FOR TRANSPORT |
FOR INFOSYS

10. – 13. května 2016 | PVA EXPO PRAHA
| www.prumysloveveletrhy.cz �

Soubor průmyslových veletrhů v novém termínu
Další ročník průmyslových veletrhů se uskuteční v PVA EXPO PRAHA ve zcela novém termínu, a to 
10. – 13. května 2016. Hlavním důvodem změny je zájem o veletrhy ze strany významných subjektů,
které se ho doposud neúčastnily kvůli nevyhovujícímu termínu. Nově se tak otvírají další možnosti
veletrhu, ale i zvýšený zájem ze strany významných vystavujících firem a návštěvníků.
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Do kampaně Roku průmyslu a tech-
nického vzdělávání se partnersky
přihlásilo svými akcemi 150 vý-

znamných subjektů včetně odvětvových
svazů a asociací, firem, škol, státních orga-
nizací jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV,
NIDV a také jednotlivé kraje. Osobní záštitu
převzal a v průběhu roku aktivitu podporo-
val předseda vlády Bohuslav Sobotka, do
kampaně se zapojila také ministerstva -
MŠMT, MPO, MPSV a MK. 

Generálním partnerem byla Česká spo-
řitelna, a.s., a její Nadace Depositum
Bonum, která dlouhodobě spolupracuje
s propagátorem matematiky a odborníkem
na didaktiku matematiky prof. Milanem
Hejným. Ten byl v průběhu kampaně pozi-
tivně přijímán mnohými partnery. Na kon-
ferenci mu proto jako výraz poděkování za
celoživotní přínos předal prezident SP ČR

Jaroslav Hanák speciální ocenění Roku
průmyslu a technického vzdělávání.

„Bylo moudré, vyhlásit letošní rok
Rokem průmyslu a technického vzdělá-
vání. Vyvolali jsme zájem a diskusi od-
borné a částečně i laické veřejnosti. Poda-
řilo se nám získat vládu k podpoře této ak-
tivity, přihlásila se k ní řada významných
subjektů. Nedostatek technicky vzdělaných
pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků
s maturitou i učňů, je chronickou a zvětšu-
jící se bariérou omezující konkurence-
schopnost našich firem vůči světu. Proto
budeme i v příštích letech pokračovat v na-
šich snahách, jeden rok nestačí k systé-
mové změně tak konzervativní oblastí
jakou je vzdělávání,“ uvedl prezident SP
ČR Jaroslav Hanák. 

„Oblast podpory průmyslu, posilování
hospodářství, rozvoj technického vzdělá-

vání a vytváření nových pracovních míst
považuji za jedny ze svých klíčových prio -
rit. Letošní Rok průmyslu a technického
vzdělávání jednoznačně potvrdil, že prů-
mysl byl a je hospodářským srdcem naší
ekonomiky. A toto srdce potřebuje zdravý
tep – potřebuje rozumné zákony, fungující
stát i mezinárodní vztahy, potřebuje kvali-
fikované zaměstnance,“ uvedl předseda
vlády Bohuslav Sobotka ve svém prohlá-
šení, které zaslal účastníkům konference.
„Vláda v letošním roce prosadila několik
důležitých opatření – mimo jiné jsme ote-
vřeli novou finanční perspektivu euro-
fondů a vypsali první výzvy, zlepšili jsme
zákony pro investiční pobídky, máme efek-
tivnější podporu exportu, díky obnově ro-
zumné investiční politiky státu se také
znovu začalo dařit našemu stavebnictví.
Mimořádně důležité bylo také schválení

Firmy dlouhodobě poukazují na nedostatek technicky
vzdělaných pracovníků s tím, že situace se nadále zhoršuje
Více než 400 akcí se uskutečnilo v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými
partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zastupující souhrnně 10,5 tisíce firem. Právě
o nich, o efektech v oblasti systémových změn i při ovlivňování veřejnosti a o pokračování letošních
životaschopných aktivit v příštím roce jednalo 200 účastníků Závěrečné konference kampaně.
Uskutečnila se 3. prosince v Kongresovém centru Praha za účasti významných osobností
podnikatelské sféry, akademiků, zástupců škol, státní a veřejné správy. Na konferenci v diskusi
vystoupili vedle dvou desítek mluvčích i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina
Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. 
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aktualizace Státní energetické koncepce
a rozhodnutí o podobě územně ekologic-
kých limitů,“ konstatoval dále premiér.

„Oceňuji spolupráci se Svazem prů-
myslu a dopravy ČR a aktivity Roku prů-
myslu a technického vzdělávání. Osobně
usiluji o podporu kvalitního technického
vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání,
které jsou významné i pro uplatnění na
trhu práce. Na MŠMT se snažíme i o pod-
poru intenzivnější spolupráce firem a škol
a principů duálního vzdělávání,“ uvedla
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová. 

„V letošním roce se nám podařilo udělat
pokrok a zorganizovat pro popularizaci
technických oborů řadu prospěšných akcí.
Pokud ale chceme, aby měl náš průmysl
skutečně perspektivní budoucnost, byl
konkurenceschopný a měl dostatek vzdě-
laných odborníků, měl by pro nás i každý
další rok být v určitém smyslu rokem prů-
myslu a technického vzdělávání, ač jim tak
již nebudeme říkat,“ zdůraznil ministr prů-
myslu a obchodu Jan Mládek.

„Pro Českou republiku, nejprůmyslo-
vější stát Evropy, jsou technicky vzdělaní
odborníci klíčem k budoucí prosperitě.
Abychom se ale nestali pouhou montov-
nou a orientovali se na produkty a služby
s vysokou přidanou hodnotou, musí začít
spolupracovat školy, vědci, firmy a státní
správa. V rámci Rady vlády pro konkuren-
ceschopnost a hospodářský růst, které
předsedám, jsme proto zřídili výbor pro
technické vzdělávání, a připravujeme opa-
tření na zlepšení této oblasti. Jedná se na-
příklad o nové výzvy z evropských fondů,
zatraktivnění technických oborů pro žáky
základních škol nebo podporu oborů, které
dlouhodobě chybí na trhu práce,“ zaslal
své vyjádření místopředseda vlády pro
vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

„Jsme státem s nejvyšším podílem za-
městnaných v průmyslovém sektoru v EU.
Je to dáno historicky a je jen na nás, zda
to bude výhoda či naopak. Investoři nás
vyhledávají kvůli kvalitní pracovní síle.
Z mého pohledu je to tedy nejen výhoda,
ale i nezbytnost dalšího vývoje. Proto tech-
nické vzdělávání maximálně podporujeme
a proto v něm vidíme budoucnost. Fakt, že
již více než rok jsme ve srovnání míry ne-
zaměstnanosti na druhém nejlepším místě
v EU za Německem, tyto trendy jen po-
tvrzuje,“ řekl náměstek ministryně práce
a sociálních věcí pro zaměstnanost a nepo-
jistné sociální dávky Jan Marek. 

„Myslím, že se jednalo o nejúspěšnější
akci SP ČR za řadu posledních let,“ uvedl
na adresu Roku průmyslu a technického
vzdělávání viceprezident SP ČR Zbyněk
Frolík. „Povedlo se zapojit vládu, minister-
stva a řadu podniků a celá akce vyznívá
jako celonárodní aktivita. Stálo by za to
z roku udělat Pětiletku průmyslu a technic-
kého vzdělávání, protože se v této oblasti
mění věci velmi pomalu,“ konstatoval.

„Během uplynulého roku jsme měli je-
dinečnou možnost ukázat politické repre-
zentaci i široké veřejnosti nutnost rozvoje
technického vzdělávání v České republice.
Aby nezůstalo pouze u slov, realizovali
jsme ve ŠKODA AUTO desítky aktivit,
z nichž můžeme zmínit například granto-

vou podporu středních a základních škol,
vytvoření vlastního vozu FUNSTAR našimi
učni nebo představení výzev čtvrté prů-
myslové revoluce učitelům v projektu
‚Věda má budoucnost‘  tak, aby své žáky
motivovali k rozvoji tím správným smě-
rem. Jsem přesvědčen, že Rok průmyslu
a technického vzdělávání byl tím správ-
ným krokem k tomu, aby Česká republika
mohla i do budoucna zůstat lídrem v ob-
lasti průmyslu a inovací,“ podtrhl člen
představenstva SP ČR Bohdan Wojnar.

„Prosazujeme rozšíření technického
vzdělávání. Chceme zavést celou řadu tech-
nických prvků i do předškolního vzdělání,
aby děti už od školky měly k technice pozi-
tivní vztah. Na druhou stranu chceme za-
vést i ‚dovzdělávací‘ procesy, protože turbu-
lence v potřebách profesí je obrovská a ně-
kteří lidé se za krátkou dobu nestačí připra-
vit – získat všechny potřebné kompetence.
Je potřeba, aby i po třicítce nebo čtyřicítce
měli možnost si rozšířit své horizonty,“ kon-
statoval viceprezident SP ČR Jiří Cienciala.

Rok průmyslu a technického vzdělávání
se vedle snahy změnit vzdělávací systém
zaměřil na širokou veřejnost a na změnu
vnímání průmyslu. SP ČR se svými part-
nerskými firmami z Moravskoslezského
kraje a ve spolupráci se Světem techniky
v Dolních Vítkovicích uspořádal 1. května
Den s průmyslem v Ostravě, který přilákal
na 12 tisíc návštěvníků. Zaštítil Dny tech-
niky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků) či Vě-
decký jarmark v Praze - Dejvicích (16 tisíc
návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb,
Den techniky a řemesel a další velké akce.

Významnou akcí bylo vytvoření spo-
lečné expozice dvanácti subjektů s boha-
tým doprovodným programem pod ná-
zvem „Průmyslový ostrov“ na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně. Sou-
částí aktivit byly odborné semináře k akti-
vitě Průmysl 4.0, společenské setkání In-
dustry Night či kvíz pro studenty SŠ a VŠ.
Průmyslový ostrov navštívili i prezident re-
publiky Miloš Zeman, premiér Bohuslav
Sobotka a mnozí členové jeho vlády. 

Podpora soutěží, odborné diskuse

V průběhu roku SP ČR zorganizoval několik
soutěží pro žáky a studenty, například kvíz
pro studenty SŠ a VŠ v rámci Mezinárod-
ního strojírenského veletrhu v Brně v září
2015 a šestikolový on-line kvíz s YouTube-
rem Vidrailem pro žáky ZŠ. Celkově SP ČR
podpořil více než tři desítky podnikatel-
ských, technických, studentských a inovač-
ních soutěží (Manažer roku, Nejlepší spolu-
práce roku, Vizionáři 2015, Středoškolská
odborná činnost - SOČ, Hledáme mladého
chemika, Propojený svět, České ručičky,
EBEC, Merkurmánia, Robotická liga FLL,
KrajTECH 2015, Technohrátky, Mezinárodní
řemeslné hry, Cadet Grand Prix 2015).

SP ČR rovněž zorganizoval v krajských
městech za účasti ministrů a hejtmanů
sedm velkých diskusních panelů a více než
tři desítky dalších odborných akcí zaměře-
ných na otázky školství, trhu práce, ino-
vací. Celková účast na těchto odborných
setkáních přesáhla 3 tisíce osob. Šlo o akce
jako Sklářské svítání, Česká škola 21. sto-
letí, ICOLLE 2015, Konference ISSS, Celo-

životní učení, Technicko-manažerské vzdě-
lávání, Inovace prakticky, Technické škol-
ství a odborné jazykové vzdělávání, Auto-
sympo, Electrojobs, Kvalifikovaná pra-
covní síla jako zdroj konkurenceschopnosti
ČR, Setkání sklářů a keramiků, Konference
Asociace výzkumných organizací, Konku-
renceschopnost a lidské zdroje pro che-
mický průmysl, Den s Technologickou
agenturou ČR a další.

Svaz průmyslu zejména prostřednictvím
svých krajských kanceláří spolupracoval
s veletrhy vzdělávání, trhu práce či prů-
myslu (EDUCA MYJOB LIBEREC 2015,
FOR Industry a další).

Podpora spolupráce firem a škol

Záměrem SP ČR také bylo posílit spolu-
práci firem a škol, zejména výstupy pro-
jektu POSPOLU. Proto uspořádal či zaštítil
více než pět desítek regionálních setkání
škol, firem a veřejné správy v jednotlivých
krajích. SP ČR a jeho členové podpořili více
než čtyři desítky exkurzí žáků základních
a středních škol i návštěvy vysokoškoláků
na odborných veletrzích. Výrazněji než
v minulých letech zaštítil více než šest de-
sítek dnů otevřených dveří ve firmách
a školách. 

Mezi firmami, které spolupracují se
středními školami, se výrazně profilovaly
zejména ŠKODA Auto, Siemens, Microsoft,
IBM, LINET, Vítkovice Machinery Group,
TOS Vansdorf, Třinecké železárny, BRANO
GROUP, Ostroj, Kovosvit MAS a řada dal-
ších. Pomoci rodičům při rozhodování
o tom, do jaké střední školy polytechnic-
kého zaměření mají poslat své děti, by
měla sloužit elektronická publikace Alma-
nach technického vzdělávání. V Almanachu
se prezentuje bezmála 500 odborných
středních škol technických oborů a více než
70 příkladů dobré praxe spolupráce s fir-
mami. Informačně přehledná část publi-
kace umožňuje vyhledávání podle skupin
oborů, jednotlivých oborů či místa půso-
bení školy v konkrétním kraji/okrese. Infor-
mace o Almanachu budou k dispozici na
webech www.spcr.cz a www.rokpru-
myslu.eu.

Právě webová stránka www.rokpru-
myslu.eu se stala centrem informací, kde
jsou prezentována klíčová odvětví, nabídka
technického vzdělávání v ČR, příklady
dobré praxe, informace o prosazovaných
systémových změnách i volnočasové akti-
vity vázané k technice a průmyslu. Nejnav-
štěvovanější rubriky jsou Aktuality, Vzdě-
lávání, Kalendář akcí a Soutěže. Celkový
počet publikovaných článků na webu pře-
sáhnul 1000 a počet zobrazení přes 100
tisíc. 

Prosazení systémových změn 

Ve vztahu k systémovým změnám se jako
jeden z nejdůležitějších výstupů Roku prů-
myslu a technického vzdělávání podařilo
dosáhnout podpisu Národní dohody, 8
sektorových dohod pro vybraná odvětví
a 13 regionálních sektorových dohod,
které by měly otevřít cestu k lepší spolu-
práci firem, škol, státní a regionální správy
a jež by měly podpořit již existující systém
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dalšího vzdělávání - Národní soustavu kva-
lifikací a Národní soustavu povolání. Jen
do sektorových rad je nyní zapojeno více
než 2,5 tisíce zástupců firem a dalších sub-
jektů. 

V letošním roce se díky aktivitě SP ČR po-
vedly či zčásti povedlo prosadit následující
změny:
1) Zavedení povinných přijímacích zkoušek

z českého jazyka a matematiky
Novela školského zákona schválená
23. 9. vládou obsahuje mj. povinné při-
jímačky do maturitních oborů od roku
2017  - momentálně je novela v Parla-
mentu ČR.

2) Zavedení povinné maturity z matema-
tiky 
Novela školského zákona schválená
23. 9. vládou obsahuje mj. povinnou
maturitu z matematiky od roku 2021 -
momentálně novela v Parlamentu ČR.

3) Vzorové smlouvy mezi žákem a podni-
kem
MŠMT zveřejnilo doporučující metodiky
a vzorové smlouvy na konci prvního listo -
padového týdne: „Doporučení k smluv-
ním vztahům mezi žákem a zaměstnava-
telem“.

4) Účast zaměstnavatelů ve správních ra-
dách VŠ
Podařilo se prosadit účast zaměstnava-
telů ve správních radách VŠ a povinnou
profesní profilaci pro část programů VŠ.

5) Dlouhodobý záměr vzdělávání 2015-
2020
Je zde obsažena podpora odborného
vzdělávání. Od příštího roku bude mít
navíc SP ČR kompetenci vyjadřovat se
ke změnám kapacit a oborů škol (školský
rejstřík).

6) Projekt POSPOLU
SP ČR podporuje naplňování doporu-
čení tohoto pilotního projektu (hlavně
změny v legislativě).

K řešení nadále zůstávají následující
okruhy:
A) Návrh reformy financování regionál-

ního školství 
SP ČR požaduje, aby MŠMT zveřejnilo
návrh reformy financování ZŠ a SŠ. Zá-
sadní je zveřejnění konkrétních principů
reformy financování včetně modelových
příkladů a výpočtů. Pokud by měla re-
forma negativní dopad do financování
odborných škol, SP ČR ji nepodpoří.
MŠMT přislíbilo předložit návrh do
konce tohoto roku.

B) Návrh změn financování (technických)
vysokých škol
MŠMT slíbilo zveřejnit návrh změn fi-
nancování VŠ ve druhé polovině roku
2015. SP ČR trvá na slíbených principech
reformy, avšak zatím nebyly žádné ná-
vrhy předloženy.

C) Návrh predikčního systému
Zásadní je nastavení systému v kompe-
tenci MPSV a následně využití výstupů
MŠMT a kraji (krajská objednávka). Pro
SP ČR je klíčovým požadavkem co nej-
rychlejší nastartování funkčního sy-
stému krátkodobých predikcí trhu práce.

D) Podpora technické výchovy v MŠ, poly-
technické výuky na ZŠ

Letos byl vypsán dotační program tzv.
„3+3+3“, který se z hlediska konstrukce
nepovedl a nebyl o něj zájem ani mezi
kraji (jen 2 kraje). Pro „nástupnické“ do-
tační programy SP ČR požaduje změnu
podmínek tak, aby samy firmy mohly
určit, kam jejich příspěvky půjdou. 

E) Podpora zájmového technického vzdě-
lávání
SP ČR požadoval zveřejnění výzvy z ope-
račního programu OP VVV na podporu
nových soutěží technického zájmového
vzdělávání, podpory školních kroužků
a obnovu Domů mladých techniků a pří-
rodovědců. Podpora zájmového technic-
kého vzdělávání není ovšem v plánu
výzev pro rok 2015 a ani o jejím zařazení
do plánu výzev na rok 2016 není nic
známo.

F) Změny ve výzkumu, vývoji a inovacích 
Rada vlády pro VaVaI se rozhodla nepro-
vádět v letech 2015 a 2016 revizi Meto-
diky hodnocení výsledků výzkumných
organizací a následně se s touto infor-
mací seznámila vláda. Revize metodiky
přitom měla spočívat ve větší motivaci
pro provádění aplikovaného výzkumu.

Pro rok 2016 plánuje SP ČR pokračovat
v tlaku na systémové změny ve školství
s cílem výrazněji podpořit technické vzdě-
lávání. Firmy dlouhodobě poukazují na ne-
dostatek technicky vzdělaných pracovníků
s tím, že situace se nadále zhoršuje. 

Také o systémových změnách se jednalo
na diskusní platformě vysokoškoláků z 10
vysokých škol s podnikateli, zástupci vlády,
akademiky a novináři. Šlo o 1. ročník tako-
vého formátu diskusních setkání pod ná-
zvem BUSINESS škola. Informace, včetně
fotogalerie a videa jsou uvedeny na
www.business-skola.cz

Vnímání technického vzdělávání
veřejností
Součástí snah SP ČR a jeho partnerů bylo
změnit mezi veřejností a zejména mezi ro-
diči vnímání průmyslu a technických
oborů. Proto zorganizoval několik prů-
zkumů se společností Ipsos, v listopadu to
bylo šetření se zaměřením na postoje ro-
dičů vůči technickému vzdělávání a prů-
myslu. V průběhu roku byl zjišťován po-
hled veřejnosti na české školství a v rámci
soutěže Manažer roku, jejímž je SP ČR spo-
luvyhlašovatelem, i na aktuální názory ma-
nažerů v ČR. Mezi svými členskými fir-
mami uspořádal SP ČR vlastní ankety, na-
příklad se zaměřením na absorpční kapa-
citu firem pro stáže studentů středních škol
(výstupy jsou k dispozici na webové
stránce www.spcr.cz nebo www.manazer-
roku.cz.

Technické obory byly mezi dětmi a mlá-
deží a jejich rodiči popularizovány šířením
animovaného videospotu. Natočeno bylo
30 videoreportáží z akcí kampaně. Jednot-
livé akce, například kvízy pro školy a žáky
či hádanky „I love technika“ s YouTuberem
Vidrailem, se komunikovaly na sociálních
sítích, zejména na Facebooku Roku prů-
myslu a technického vzdělávání. Celkový
dosah příspěvků na FB byl půl milionu
osob. �

Průzkum: školy žáky
k technice nevedou

Rodiče školních dětí očekávají,
že se průmyslu bude dařit
lépe, nemají však o něm do-

statek informací, které by potom-
kům předávali. Zájem o technické
vzdělání v dětech podle názoru ro-
dičů nedokáže budovat ani školský
systém a chybí podle nich také pro-
pojení škol s firmami i technicky
zaměřené kroužky. Vyplývá to z vý-
sledků průzkumu, který uspořádala
společnost Ipsos pro kampaň Rok
průmyslu a technického vzdělávání
uspořádanou Svazem průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR).

Představu o tom, do jaké školy
poslat své dítě ze základní školy,
má podle průzkumu 60 procent ro-
dičů – přednost však dávají gymná-
ziím nebo středním odborným ško-
lám, na střední průmyslové školy
pomýšlejí výrazně méně. Maturitu
považuje za důležitou téměř 90 pro-
cent rodičů, vystudovanou vysokou
školu jen 58 procent rodičů. Vystu-
dování vysoké školy totiž podle
nich nemusí znamenat, že se dítě
v těžké konkurenci absolventů pro-
sadí.

Za nedostatečnou rodiče považují
práci pedagogicko-psychologických
poradců. Podle nich děti směrují pří-
liš obecně, ale neposkytují jim rady,
jaký konkrétní obor si mají vybrat
a proč. Nedostatečná je podle ro-
dičů také nabídka kroužků s technic-
kým zaměřením – jejich nedostatek
v základních i středních školách po-
ciťuje asi 85 procent rodičů.

„Z průzkumu jasně vyplývají
úkoly zejména pro státní a veřejnou
správu, na které poukazujeme
v průběhu celého roku. Rodiče
a děti nemají dostatek informací
o technickém vzdělávání, nedoká-
žou dostatečně vyhodnotit výhodu
technických oborů pro budoucnost
dětí. Školství v tomto směru se-
lhává.

Naší enormní snahou je proto po-
otočit kormidlo vzdělávacího sy-
stému, není to však záležitostí jen
jednoho letošního Roku průmyslu
a technického vzdělávání, které je
začátkem výraznějších změn,“ uvedl
prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Z názorů rodičů vyplývá, že by
zájem o technické obory měl být
rozvíjen již v základních školách, což
se zatím příliš neděje. Stává se, že
se výhody technického vzdělávání
k dětem často nedostanou, protože
rodič je nedovede sám dobře před-
stavit,“ komentuje výsledky vý-
zkumu Tomáš Macků z agentury
Ipsos.

Kompletní výsledky průzkumu na-
jdete na internetových stránkách
www.spcr.cz v rubrice Tiskové
zprávy



Spouštění reaktoru BN-800 má vý-
znam nejenom pro společnost Ro -
senergoatom, jež jej bude provozo-

vat, pro Rosatom, který tak rozšiřuje své
zkušenosti s technologiemi rychlých reak-
torů, ale také pro celý svět, neboť půjde
o nejvýkonnější provozovaný rychlý ener-
getický reaktor. Jde o poslední stupeň vý-
voje reaktorů řady BN, který má být v po-
lovině příštího desetiletí završen komerč-
ním reaktorem BN-1200.

Společně s reaktorem BN-350, který byl
postaven v kazašském Aktau, aby tam de-
sítky let vyráběl elektřinu a odsoloval moř-
skou vodu pro průmysl a domácnosti,
a svým bělojarským předchůdcem BN-600
slouží reaktor BN-800 pro postupné odla-
dění technologií sodíkem chlazených reak-
torů. Podobný vývoj probíhá také ve Fran-
cii, Spojených státech a Japonsku, avšak
většina z tamních sodíkových reaktorů je
dlouhodobě odstavena nebo jsou okolo je-
jich dalšího provozu otazníky. Po uvedení
reaktoru BN-800 do komerčního provozu
půjde o nejvýkonnější provozovaný rychlý
reaktor na světě. „Předchozí energetický
blok s reaktorem podobného typu byl uve-
den do provozu před 35 lety, dalo by se říci
v minulém století. Šlo o BN-600, třetí blok
Bělojarské jaderné elektrárny. Reaktor 
BN-800 byl postaven za zcela jiných podmí-
nek a považuji tedy jeho spuštění za mimo-
řádný úspěch, který byl na tomto poli za-
znamenán. Podíl na něm náleží jak projek-
tantům, stavitelům, montérům, výrobcům,
tak údržbářům a obsluze,“ řekl Andrej Pe-
trov, generální ředitel Rosenergoatomu.

K zahájení dodávky elektřiny do sítě re-
aktorem BN-800 došlo 10. prosince v 21:21
místního času (16:21 středoevropského).
Aby toho bylo možno dosáhnout, najel re-
aktor na 25 % svého nominálního výkonu,
který činí 864 MWe, a turbína K-800-
130/3000 se roztočila s frekvencí 3000 otá-
ček za minutu. Elektrogenerátor se syn-
chronizoval s přenosovou sítí a výkon re-
aktoru mohl být zvýšen na 35 %.

„Byla zahájena nová etapa životního
cyklu této jaderné elektrárny a budeme od
ní počítat její budoucí výročí. To ale nezna-
mená, že by tím bylo spouštění dokon-
čeno, nejdříve musíme výkon postupně
zvýšit na 50 %, sledovat parametry elek -
trárny během zkušebního provozu za sní-
ženého výkonu a až pak budeme moci do-
sáhnout plného výkonu. Takže je před
námi stále ještě hodně práce, avšak nejvý-
znamnější milník již máme za sebou,“ při-
blížil průběh spouštění Ivan Sidorov, ředi-
tel Bělojarské JE.

Reaktor BN-800 má také zásadní význam
pro uzavírání palivového cyklu. Bude po-
užívat směsné jaderné palivo (také MOX
z angl. mixed oxide fuel), které je vyráběno

s využitím použitého paliva z tlakovodních
reaktorů. Bude tedy obsahovat směs oxidu
uraničitého a plutoničitého. K přednostem
rychlých reaktorů patří především to, že
dokáží energeticky využít i další nuklidy
oproti klasickým tlakovodním reaktorům
(včetně plutonia, uranu 238 a některých
štěpných produktů s velmi dlouhým polo-
časem rozpadu). Zůstane tak podstatně
menší objem radioaktivního odpadu, který
bude nutno izolovat od životního prostředí,
a to jen několik staletí na rozdíl od deseti-
tisíců let, které jsou potřeba v případě po-
užitého paliva z tlakovodních reaktorů. 

Atommaš obnovil výrobu 
pro jadernou energetiku
Po 30 letech v říjnu 2015 vyjela z výrobní
haly ruského podniku Atommaš tlaková
nádoba pro reaktor typu VVER. Jde kon-
krétně o reaktor pro běloruskou Ostrovec-
kou jadernou elektrárnu s dvěma bloky
typu VVER 1200. Návrat společnosti Atom-
maš mezi dodavatele kompletů zařízení
pro jadernou energetiku znamená zároveň
začátek cesty 330 tunového dílu na místo
určení, která potrvá 70 dní.

Společnost Atommaš je tradičním rus -
kým výrobcem kompletů zařízení pro ja-
derné elektrárny. Na ruské i zahraniční
elektrárny s reaktory typu VVER dodávala
tlakové nádoby, vnitřní zařízení reaktorů,
parogenerátory a další rozměrné kompo-
nenty. 

Výroba zařízení pro jaderné elektrárny je
velice náročná kvalitativně i rozměrově. Je
nutné umět obrábět a vzájemně spojovat
mnohasettunové díly ze speciálních slitin.
Tlaková nádoba pro reaktor VVER 1200
váží 330 tun, má průměr 4,5 metru a její
výška dosahuje 13 metrů. Z toho plyne
i složitost přepravy. Nádoby pro bělorus -
kou Ostroveckou elektrárnu podstoupí
dlouhou cestu po silnici, vodě i železnici.
Z výrobního závodu ve Volgodonsku jsou
přepraveny na těžkotonážním silničním
podvalníku do přístaviště na řece Don. Po
více jak 1600 km strávených na různých
rus kých řekách budou v Novgorodě přelo-
ženy na speciální železniční vagon a do-
končí tak zbývajících asi 700 km na stave-
niště v Bělorusku.

U příležitosti dokončení výroby první
tlakové nádoby pro Ostroveckou elek -
trárnu byla uspořádána slavnostní cere-
monie, které se zúčastnil i Andrej Nikipe-
lov, generální ředitel skupiny Atomener-
gomaš, strojírenské divize Rosatomu, do
níž společnost Atommaš patří. Uvedl:
„Vnímám to jako počátek nového života
této společnosti. Jde o pozoruhodnou
událost tím, o jak rozměrnou komponentu
se jedná, co to znamená pro firmu i ve kte-
rém roce proběhla. Atommaš zahájil vý-
robu v roce 1976, takže v příštím roce
bude slavit své 40. výročí. Obnovení vý-
roby kompletů zařízení pro jadernou ener-
getiku je tak předčasným darem k tomuto
jubileu.“

Nejvýkonnější rychlý reaktor dodal do sítě první elektřinu
Energetické spouštění reaktoru BN-800 bylo zahájeno v Bělojarské jaderné elektrárně. V praxi to
znamená, že do rozvodné sítě začaly proudit první kilowatthodiny elektřiny vyrobené díky štěpení
uranu pomocí rychlých neutronů. Jde o poslední fázi spouštění a testování jaderného bloku před tím,
než bude oficiálně prohlášen za komerčně provozovaný.
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V minulých 30 letech byla společnost
Atommaš orientovaná na výrobu pro che-
mický a petrochemický průmysl a zakázky
pro primární okruh jaderných elektráren
byly v Rusku rozdělené mezi několik doda-
vatelů (např. Ižorskie zavody jsou dodava-
telem reaktorů, ZiO Podolsk vyrábí paro-
generátory). S jadernou renesancí v Rusku
i ve světě přibývají ruské korporaci pro ato-
movou energii Rosatom projekty, a tak roz-
šiřuje své výrobní kapacity. 

V roce 2012 Atommaš vstoupil do Ro -
satomu a začal obnovovat komplexní vý-
robu zařízení pro jadernou energetiku. Vyro-
bil například lapače taveniny pro ruskou No-
vovoroněžskou jadernou elektrárnu II a nyní
i tlakovou nádobu pro Ostroveckou JE.

Dříve Atommaš vyrobil některá zařízení
pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr
a pro čínskou Tchien-wan.

Spolupráce s německým 
Schneider Electric
Ruský projekční ústav Atomprojekt, který
je součástí Rosatomu, podepsal s němec-
kou společností Schneider Electric dohodu
o spolupráci při projektování objektů jader-
ného průmyslu. Dohoda stanovuje pod-
mínky vzájemné spolupráce obou společ-
ností v oblasti projektování a specializova-
ných typových i nestandardních technolo-
gických řešení pro jaderný průmysl v ob-
lasti výroby elektřiny, energetické efektiv-
nosti a automatizace. Kromě toho se týká
také technické a informační podpory a pro-
gramu výměny zkušeností mezi odborníky
obou společností.

Atomprojekt se zabývá projektováním
jaderných bloků s reaktory typu VVER
a inovativních typů reaktorů. Uherskobrod-
ská společnost EGP Invest mu v roce 2013
dodala projekt strojovny pro reaktor MBIR,
který se po svém spuštění stane nejvýkon-
nějším rychlým výzkumným reaktorem na
světě. Při tomto reaktoru má vzniknout
také velké mezinárodní výzkumné cen-
trum, které posune dále znalosti o rychlých
reaktorech.

Memorandum o porozumění mezi Rosa-
tomem a Schneider Electric bylo pode-
psáno v červnu v rámci Petrohradského
mezinárodního ekonomického fóra. Tento
dokument definuje hlavní směry společné
činnosti obou podniků, včetně spolupráce
v mezinárodních projektech výstavby ja-
derných elektráren a technologické spolu-
práce zaměřené na výrobu moderních
elektrotechnických zařízení a vývoj řešení
pro automatizaci výrobních procesů na zá-
kladě technologie společnosti Schneider
Electric v řadě zařízení jaderného prů-
myslu.

ARAKO dodá armatury 
pro Běloruskou JE
Společnost ARAKO obdržela od své mateř-
ské společnosti Atomenergomash objed-
návku na výrobu 350 vlnovcových ventilů
A10, které najdou své uplatnění v potrub-
ním systému 1. a 2. bloku jaderné elekt-
rárny Běloruská. 

Ventily A10 vyrábí ARAKO téměř 30 let.
Vynikají dlouhou životností a spolehlivostí,
která je zaručena použitím prvotřídního

materiálu a důslednou kontrolou výrobku
dle platných evropských a ruských norem
a předpisů. Jedná se o první část rozsáhlé
objednávky, dodávky armatur pro elek -
trárnu proběhnou v letech 2016–2018. 

Výstavba první běloruské jaderné elek -
trárny byla zahájena 6. listopadu 2013 ne-
daleko města Ostrovec na severozápadě
Běloruska (podle tohoto města je někdy
nazývána Ostrovecká JE). Generálním pro-
jektantem a dodavatelem stavby je společ-
nost NIAEP-ASE, která je dceřinou společ-
ností ruské státní korporace pro atomovou
energii Rosatom.

První blok Běloruské JE by měl být
podle plánu uveden do provozu v listo-
padu 2018, druhý v červenci 2020. V obou
blocích budou reaktory VVER-1200, které
se řadí k pokročilým reaktorům generace
označené jako III+. 

Dodávky armatur pro bloky s reaktory
VVER-1200 navazují na dobrou spolupráci
společností ARAKO a Rosatom z minulých
let. Opavská armaturka byla například při-
zvána i k projektu čtvrtého bloku Bělojar-
ské jaderné elektrárny s rychlým reakto-
rem BN-800, který je základem pro uzaví-
rání palivového cyklu a pro komerční vy-
užití reaktorů IV. generace. Dodala pro něj
470 uzavíracích a zpětných ventilů.

Další dodávky směřovaly do Novovoro-
něžské jaderné elektrárny II, kde má být
ještě před koncem tohoto roku zahájeno
fyzikální spouštění prvního bloku tohoto
typu. Některé armatury pro tento blok také
pocházejí z produkce společnosti ARAKO,
jejich dodávka proběhla v září loňského
roku. �

Mezinárodní fórum, na němž se setkali evropští dodavatelé
pro jadernou energetiku, se konalo na přelomu listopadu
a prosince v Budapešti. Pořadatelem byla ruská státní kor-

porace pro atomovou energii Rosatom, která touto cestou hledá
nové dodavatelské firmy.

Místem konání šestého ročníku této akce byla zvolena maďarská
metropole v souvislosti s jadernou elektrárnou Pakš. Jsou zde pro-
vozovány čtyři bloky s reaktory typu VVER-440, přičemž první dva
již překročily svou 30letou projektovou dobu životnosti a mají po-
volení k tomu, aby byly v provozu dalších 20 let. Další dva bloky
mají licenci zatím do roku 2016 a 2017 s tím, že žádost o prodlou-
žení provozu třetího bloku již byla podána k regulačnímu úřadu. Za-
řízení pro primární okruh těchto čtyř bloků bylo vyrobeno v plzeň-
ském závodě firmy Škoda (dnes Škoda JS).

V této lokalitě má začít v roce 2018 výstavba dvou nových bloků
s pokročilými reaktory VVER-1200. Jde o evoluční verzi reaktorů
VVER-1000, které známe například z Temelína. Zásadní modernizací
prošly například bezpečnostní systémy, u nichž byla posílena pa-
sivní role. Elektrárna je díky tomu schopna podstatně lépe reagovat
na vnější události, které by ohrožovaly její bezpečnost, a to i za ex-
trémních situací. Pokud by třeba byla kompletně odříznuta od elek-
trické sítě, došlo by k automatickému uvedení do chodu chladicího
systému, který by v tomto případě odváděl teplo z reaktoru do
atmosféry přes několik tepelných výměníků a zabránil poškození
elektrárny podobně, jak k tomu došlo v japonské Fukušimě. JE je
také připravena i za nejextrémnějších událostí, které přichází jed-
nou za deset milionů let provozu, ochránit okolní prostředí před
únikem radioaktivity. K tomu jí pomáhá lapač taveniny, který je

schopen bezpečně zachytit a udržet roztavené jaderné palivo,
pokud by došlo k této situaci. 

Cílem Rosatomu bylo navázat spolupráci s dalšími dodavatel-
skými firmami z Evropy, které by se mohly podílet na jeho projek-
tech v Rusku i v zahraničí, především na projektu jaderné elektrárny
Pakš II. Největší zastoupení měly maďarské, české a slovenské
firmy, u nichž panuje velký zájem o ruské projekty nejen tlakovod-
ních reaktorů. Firmám byly prezentovány současné projekty Ro -
satomu, postup zadávání zakázek, elektronický katalog dodavatelů
(umožňuje spravovat databázi 24 tisíc dodavatelských firem) a mož-
nosti exportního financování dodávek.

Mezi českými firmami byl například EGP Invest, který dodal pro-
jekt strojovny pro rychlý výzkumný reaktor MBIR, ÚJV Řež, jenž má
působit jako odborná podpora při hodnocení bezpečnosti a licen-
cování reaktorů VVER-1200 ve finském Hanhikivi a tureckém Ak-
kuyu. Dále ALVEL zabývající se lokalizací jaderného palivového
cyklu v Evropě, výrobce řídicích systémů ZAT, Národní strojírenský
klastr, třebíčský výrobce těsnění a dalších dílů pro jaderné elek -
trárny MICo, slovenské firmy VÚJE, Wizaco (nedestruktivní analýza
materiálů), Enseco (uvádění jaderných elektráren do provozu)
a PPA Energo.

Fórum zahájil Kirill Komarov, náměstek pro mezinárodní obchod
společnosti Rosatom, který mj. řekl: „V současnosti zaujímá Rosa-
tom přední místo v oblasti výstavby jaderných elektráren. V různé
fázi realizace se nachází 43 bloků, z toho 9 na území Ruska a zbý-
vajících 34 v zemích Evropy, Blízkého východu a jihovýchodní Asie.
Naše projekty jsou výbornou příležitostí pro evropské dodavatele
a jejich výrobky a služby.“ � 55
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Co se podařilo 
a jaké jsou výzvy ve Fukušimě?

Při havárii ve Fukušimě I, která byla následkem
obrovské přírodní katastrofy, došlo k roztavení
hned tří reaktorů. Spouštěcím mechanismem
sice byla cunami, ale na rozsah havárie měla
vliv řada lidských pochybení. Hlavním bylo
umístění náhradních dieselagregátů v sute-
rénu, kde byly při cunami zaplaveny vodou.
V tomto případě kontejnmenty zabránily tomu,
aby se části roztaveného paliva dostaly ven
a značně omezily únik radioaktivity. Reaktor
čtvrtého bloku byl v době havárie prázdný. Do
této budovy se však dostal vodík, který vznikl
při poškození aktivní zóny, ze třetího bloku spo-
lečným systémem pro ventilaci kontejnmentů.
Značným rizikem zde byl bazén s vyhořelým
palivem čerstvě vytaženým z reaktoru.

Proto je v samotném areálu největším úspě-
chem vyvezení všech 1533 palivových souborů
právě z bazénu čtvrtého bloku. Tento blok je tak
už úplně prázdný a nepředstavuje žádné riziko.
U třetího bloku se podařilo odstranit zničenou
horní část budovy a vytáhnout trosky popa-
dané do bazénu s vyhořelým palivem, včetně
té nejtěžší části, která pocházela ze zavážecího
stroje a vážila 20 tun. Začalo se s budováním
krytu, který nahradí zničenou horní část bu-
dovy. Jeho hlavní díly se připravily dopředu
mimo areál elektrárny ve firmě Onahama tak,
aby montáž byla co nejjednodušší a pracovníci
dostali co nejnižší dávku. Po dokončení krytu
se instalují jeřáby a vyklidí se i tento bazén.
U prvního bazénu se v prvním roce po havárii
instaloval provizorní kryt, který hermeticky uza-
vřel jeho zničenou horní část budovy. Přispěl
k výraznému snížení úniku radioaktivních látek
z něj v té době. Nyní už je situace jiná a je
možné kryt rozebrat. Pomocí jeřábů se pak od-
straní trosky, postaví nový kryt a jeřáby pro
manipulaci s palivovými soubory. I tento blok
se pak vyklidí. Paradoxně nejsložitější situace
je u druhého bloku, který nebyl výbuchem vo-
díku poškozený. Tam sice veškeré zavážecí za-
řízení zůstalo nedotčeno, ale prostory jsou
velmi silně kontaminovány. Bude tak potřeba
zjistit, zda je možné je dostatečně dekontami-
novat, nebo bude třeba zde horní část budovy
odstranit a postupovat stejným způsobem,
jako u ostatních tří bloků. Předpokládá se, že
by vyklizení všech bazénů mohlo být dokon-
čeno do konce roku 2017, i když u druhého
bloku je konečný termín stále otazníkem.

Velkou výzvou stále zůstává konečné řešení
situace s radioaktivní vodou v areálu. Zpočátku
se jednalo o vodu, která se dostala do areálu
s cunami a v průběhu havárie se kontamino-
vala a o vodu, která se využila pro havarijní
chlazení v prvních týdnech. Nyní je hlavním
problémem spodní voda, která proniká do
silně kontaminovaných částí elektrárny a zde
se kontaminuje. Celkové množství radioaktivní
vody tak neustále narůstalo a s tím i počet ná-
drží pro jejich skladování v areálu. V současné

Jaká je v současnosti situace ve Fukušimě a Černobylu?
Na jaře roku 2016 si budeme připomínat páté výročí havárie ve Fukušimě I a již třicáté výročí od
událostí v Černobylu. Je tak zajímavé si ukázat, jaká je současná situace při likvidaci následků těchto
největších havárií jaderných elektráren. A jediných, které měly dopady na civilní obyvatelstvo. 
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Dokončená stěna, která brání
kontaminované vodě v cestě do moře

(zdroj TEPCO)

Nový sarkofág pro zničený blok
Černobylské jaderné elektrárny 

(zdroj ChNPP)



době je téměř veškerá voda v nádržích dekon-
taminována nejen od cesia 137 a stroncia 90,
ale i od většiny dalších radionuklidů. Zůstává
v ní ve větším množství pouze tritium (tedy
těžký vodík), které se chemickými metodami
nedá z vody odstranit. Tritium je součástí život-
ního prostředí, vzniká v interakci kosmického
záření v atmosféře, a bylo by možné tuto vodu
po příslušném naředění bezpečně vypouštět
do moře. Získat k tomu povolení však bude
zvláště od rybářů náročné.

Pro zastavení hromadění další radioaktivní
vody pronikáním spodní vody do areálu se
provedla následující tři hlavní opatření.
Spodní voda se začala čerpat z řady studní
nad areálem ještě před tím, než se do něj do-
stane. Po kontrole a v případě, že splňuje
z hlediska radioaktivity hygienické limity, se
odčerpaná voda vypouští do moře. Získat po-
volení k této akci od rybářů bylo velice ná-
ročné. V současné době se čerpá voda i z dal-
ších studní blíže k silně kontaminované části.
Ta se pak po důkladné dozimetrické kontrole
za účasti nezávislých pozorovatelů vypouští
také do moře.  Druhým opatřením je výstavba
30 m hluboké podzemní nepropustné stěny
o délce 800 m podél mořského pobřeží, která
zabraňuje pronikání kontaminované spodní
vody do oceánu. Třetí je pak vybudování zaří-
zení, které pomocí tekutiny s teplotou -30 ˚C
vytvoří kolem silně kontaminované části se
zničenými reaktory ledovou stěnu. Ta zabra-
ňuje pronikání spodní vody k nim a kontami-
nované vody ven. Zároveň se daří odčerpávat
radioaktivní voda z různých kanálů a utěsňo-
vat místa, kudy proniká spodní voda do
budov. Je tak velká pravděpodobnost, že se
problémy s vodou v areálu podaří úplně vy-
řešit v následujících dvou letech.

Daleko složitější a méně jasná je situace
okolo samotných zničených reaktorů. Zde se
už podařilo nahlédnout do nitra všech tří kon-
tejnmentů. Dne 20. října 2015 se podařilo za-
strčit endoskop i do nitra kontejnmentu třetího
reaktoru. Změřený dávkový příkon byl zhruba
jeden sievert za hodinu. To je hodnota sice
spíše nižší, ale srovnatelná se situací u dalších
bloků. Hladina vody v kontejnmentu je ve
výšce 6,4 m. Pomocí mionů vznikajících inte-
rakcí kosmického záření v atmosféře se poda-
řilo proskenovat nitro kontejnmentů prvního
a druhého bloku. U obou se zjistilo, že v místě
aktivní zóny není vidět žádný silně pohlcující
materiál. To znamená, že její velká část se roz-
tavila a stekla na dno reaktorové nádoby. 

Otázkou nyní je, zda se tavenina protavila
a dostala až na dno kontejnmentu nebo zůstala
v reaktorové nádobě. To by měly zjistit roboty,
které se do kontejnmentu dostanou potrubím.
Zatím se první dva roboty dostaly do kontejn-
mentu prvního bloku. Tam prozkoumaly mezi-
patro a ukázaly, že v této části je kontejnment
bez zjevných velkých poškození. Zároveň se
zjistilo, že cesta do suterénu kontejnmentu je
volná. Tam by se měl vydat vodotěsný robot,
který zjistí, jestli se tam dostalo roztavené pa-
livo. Podařilo se připravit cestu i pro vyslání ro-
bota do nitra kontejnmentu druhého bloku
a první cesta tam se dá očekávat v brzké době.
Jak a v jakých časových lhůtách se budou likvi-
dovat zničené aktivní zóny, závisí na stupni je-
jich roztavení a poškození kontejnmentu. Proto
je potřeba počkat na další informace. Je však
jasné, že jejich odstraňování bude trvat dlouho.
Zde je třeba říci, že po vyklizení bazénů s vyho-

řelým palivem a vyřešení problémů s radioak-
tivní vodou už nebude potřeba příliš spěchat.

Postupuje i dekontaminace a rekonstrukce
zasažených oblastí okolo elektrárny. Z jede-
nácti měst a vesnic, které celé nebo částečně
ležely v zakázané zóně, se už u tří zrušila ve-
škerá omezení. Prvním byla část města Ta-
mura, druhou pak část vesnice Kawauči. Ote-
vření města Naraha, které téměř celé leží v za-
kázané zóně, umožňuje návrat okolo 8000 oby-
vatel. Kromě nejsilněji kontaminovaných ob-
lastí by se měly všechny otevřít do konce roku
2017. U silně kontaminovaných oblastí se
předpokládá otevření do roku 2022. Ukazuje
se, že pro návrat je kromě dekontaminace
velmi důležitý stav obnovy infrastruktury
a hlavně možnost zaměstnání. Z toho důvodu
bylo klíčovou událostí otevření železnice Džo-
bán, silnice Džobán a silnice č. 6, které vedou
přes zasaženou oblast z jihu na sever přes
silně kontaminované oblasti. Obnovuje se pro-
dukce rýže a dalších plodin v dekontaminova-
ných částech i zatím neotevřených oblastí. Zá-
roveň se začalo v otevřeném městě Naraha
budovat technologické centrum, které se bude
zabývat vývojem technologií a robotů nutných
pro dekontaminaci budov a likvidaci zničených
aktivních zón reaktorů. Je vidět, že Japonsko,
které má nedostatek území, je odhodláno de-
kontaminovat a rekonstruovat zasažené ob-
lasti co nejrychleji.

Jaký je hlavní pokrok v Černobylu?

Za havárii v Černobylu stála hlavně lidská ne-
zodpovědnost. V tomto případě nezadržel ra-
dioaktivní látky kontejnment. Zlomovou udá-
lostí je v případě Černobylu v současnosti bu-
dování nového sarkofágu, které se dostává
do finální fáze. Sarkofág je financován z ev-
ropských peněz banky EBRD. Sarkofág
o výšce 110 m, délce 165 m a rozpětí (šířce)
257 m by měl být dokončen v listopadu 2017.

Celá konstrukce ve tvaru oblouku váží 30 000
tun. Pro zajištění bezpečnosti, byla oblast, kde
se na něm pracuje velice pečlivě dekontami-
nována a vyčištěna. V maximu na jeho kon-
strukci pracuje okolo 1200 pracovníků. V čer-
venci 2015 se dokončila druhá půlka sarko-
fágu a obě poloviny se spojily. Po úplném do-
končení se po kolejích přesune nad starý sar-
kofág. Ten bude hermeticky uzavřený a uvnitř
se nainstalují jeřáby a vybudují dílny a labo-
ratoře, které starý sarkofág a poté i zničený
reaktor umožní rozebrat a zlikvidovat. Ovšem
tyto práce potrvají ještě dlouho. Proto je za-
ručená životnost nového sarkofágu nejméně
sto let.

Pro úplnou likvidaci Černobylské elektrárny
jsou velmi důležité i další stavby. Jednou je za-
řízení na zpracování kapalného radioaktivního
odpadu, které bylo dokončeno a dostalo licenci
v roce 2014. Druhým zařízením pak je suchý
mezisklad, kde budou uloženy použité palivové
soubory ze všech uzavřených bloků Černobyl-
ské jaderné elektrárny. První kontejnery pro ně
už do Černobylu dorazily. Úplné dokončení za-
řízení se čeká do roku 2017 a budou v něm po-
stupně umístěny kontejnery s vyhořelým pali-
vem ze všech bloků Černobylské jaderné elek -
trárny. Všechny palivové soubory z prvního až
třetího bloku byly z reaktoru a bazénu u bloků
přemístěny do mokrého meziskladu do konce
roku 2013. Nyní se začne celkově 20 000 pali-
vových souborů postupně přemisťovat do me-
ziskladu suchého. Toto úložiště umožní bez-
pečné skladování všech palivových souborů
z černobylských bloků po dobu i sto let.

V říjnu 2015 byla dokončena a zprovozněna
spalovna radioaktivního bioodpadu. Velice
moderní zařízení má velmi efektivní filtrační
systém. Umožňuje bezpečné spálení zbytků
rostlin shromážděných při dekontaminaci
nebo při úklidu lesa. Důležitost tohoto opatření
se ukázala zvláště v tomto létě. Lesy v okolí
elektrárny v nepřítomnosti člověka velice pro-
spívají. To se týká nejen zvěře, ale i stromů. Zá-
roveň se v neobhospodařovaném lese hro-
madí biologická hmota a zvyšuje riziko lesních
požárů. Právě v tomto létě bylo potřeba něko-
lik požárů likvidovat. Předpokládá se tak, že se
alespoň částečně bude biomasa z lesů shro-
mažďovat a spalovat ve spalovně. Vyřeší se
tím i dodávky tepla pro město Černobyl, kde
bydlí kromě některých starousedlíků i pracov-
níci, kteří se o zakázanou zónu v okolí zničené
elektrárny starají.

Popsané úspěchy umožnily v roce 2015 ofi-
ciálně vyhlásit začátek likvidace Černobylské
jaderné elektrárny. Ukrajina nemá problémy
s nedostatkem volných ploch. Proto hlavně
ekologové a biologové naléhají, aby velká část
území zakázané zóny zůstala biologickou rezer-
vací a přírodním parkem. Velký počet vzácných
zvířat bude atraktivní pro turisty a mohl by je
do oblasti přilákat. Proto se uvažuje, že největší
část území by byla přírodním chráněným úze-
mím. Turisty přitahuje i samotná elektrárna,
město Pripjať a další místa spojená s havárií.
Proto se předpokládá vybudování památníků
havárie. Část území by se využila pro práce
spojené s jadernou energetikou. Plánuje se zde
suchý mezisklad pro vyhořelé palivo ze všech
ukrajinských jaderných elektráren. Cesta k re-
vitalizaci zakázané zóny byla tedy v těchto le-
tech zahájena. �

Vladimír Wagner
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Knížka Fukušima I poté

Pro zájemce je velmi podrobný popis
průběhu a dopadů havárie ve Fuku-
šimě I v knize Fukušima I poté. Zde je
také srovnání havárie v Černobylu
a Fukušimě I a dopadů těchto událostí
na energetiku. Kniha je určena pro ši-
rokou komunitu zájemců a snaží se
srozumitelnou formou popsat jevy
a problémy, které s havárií souvisí.
Knihu distribuuje internetové knihku-
pectví Kosmas.



Pro většinu firem i rezidenčních uživatelů
to bude znamenat zvážit instalaci odpo-
vídajících systémů chlazení či klimati-

zace. Ovšem není chlazení jako chlazení
a špatná volba (nevhodného) systému situaci
příliš nezlepší, resp. může vést ke zklamání
a problémům, kterým je lépe se vyhnout
hned zpočátku. Typy chlazení, chladicích sy-
stémů a klimatizací (pozor, není to jedno a to
samé, jak přetrvává jeden z častých omylů) je
řada, a pro neodborníky může být orientace
v nich poměrně komplikovanou záležitostí.
První pomoc může poskytnout následující
stručný průvodce, který jsme připravili ve
spolupráci se společností Veskom (www.ve-
skom.cz).

V segmentu průmyslového chlazení se
uplatňují hlavně průmyslové chladiče, chla-
dicí věže a další, které jsou užívány pro vy-
chlazování průmyslových médií ve výrobě,
energetice, ve vzduchotechnických a klimati-
začních zařízeních, v železniční dopravě
a v zahraničí i v dopravě lodní.

Kompresorová chladicí jednotka

Běžně užívanými jsou:
Kompresorové chladicí jednotky slouží jako
zdroj chladu v sestavných chladicích a klima-

tizačních jednotkách, fan-coily (moderní de-
signové jednotky vhodné jak pro vytápění,
tak i pro chlazení), nebo pro chlazení techno-
logií v průmyslu. Jsou vybaveny kompreso-
rovým chladícím okruhem, který pracuje
s ekologickým chladivem. Kompaktní jed-
notky s vodou nebo vzduchem chlazeným
kondenzátorem (kondenzační teplo se odvádí
do chladící vody nebo do okolního vzduchu),
nebo s odděleným kondenzátorem. Sem
patří tepelná čerpadla systému vzduch/voda
nebo systému voda/voda.

Suchý „atmosférický“ chladič

Suché chladiče jsou zařízení pracující na
principu přestupu tepla z kapalin popř. ji-
ných médii do okolního prostředí. Zpravidla
se jedná o samonosný rám s výměníkem
(potrubí se žebry) a ventilátor. Médium pro-
téká výměníkem se žebry, které jsou ochla-
zovány proudem vzduchu nasávaným ven-
tilátorem. Teplo odebrané kapalině je vyfu-
kováno do okolí. Jedná se o velice efektivní
a levné řešení, jak ochladit kapaliny. Nevý-

Už nyní můžete začít přemýšlet o chlazení 
– v létě se bude hodit...
Tropická vedra letošního léta vedla ke zvýšenému zájmu o problematiku chlazení a klimatizace.
A podle meteorologů a klimatologů bychom se měli připravit na to, že horké dny nebyly rozhodně
poslední. V příštích letech lze i v naší geografické poloze očekávat až 50 dnů, kdy teplota přesáhne 
25 °C. Jinými slovy: je nejvyšší čas začít vážně přemýšlet o řešení, které i za těchto extrémních situací
zajistí bezproblémový provoz firmy a umožní eliminovat rizika spojená s výpadky výroby v důsledku
extrémních podmínek.
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Kompresorová chladicí jednotka

Suchý „atmosférický“ chladič



hodou je min. dosažená teplota výstupní ka-
paliny, která je o cca 2 K vyšší než teplota
okolí. 

Chladicí věž

Chladicí věže jsou doplňkovým sortimentem
průmyslového chlazení. Jejich provedení je
pro venkovní instalace s možností tlakově
otevřeného nebo uzavřeného okruhu. Jsou
schopny chladit vodu až na 23 °C (léto).
Pokud je požadavek na teploty nižší, tak je do-
poručováno kompresorové chlazení. Výhody
chlazení pomocí chladící věže jsou v nižší
energetické náročnosti a nižší pořizovací
ceně. Je ale nutné dbát na hlídání kvality
vody a zabezpečení ochrany proti mrazu.

Řadu chladicích systémů doplňuje ještě tzv.
Free-cooling (volné chlazení) - tato technolo-
gie využívá nízkých venkovních teplot pro vý-
robu chladu (chladicí vody) bez nutnosti po-
užívání kompresorového chlazení. Provoz
free-coolingových jednotek je z energetického
hlediska velice nenáročný, protože při tomto
druhu chlazení rotují pouze ventilátory, které
nasávají vzduch skrz lamelový výměník s ne-
mrznoucí kapalinou, která své teplo ode-
vzdává do vzduchu a tím se ochlazuje, při-
čemž elektrický příkon ventilátorů bývá v po-
rovnání s příkonem kompresorů desetinový.

Samostatnou kapitolou je chlazení prů-
myslových prostorů, ve kterých se nevysky-
tují lidé, kde je funkce ochlazování nezbytná
pro udržování provozní teploty. Například
v potravinářském průmyslu, v nemocnicích,
farmaceutickém průmyslu, laboratořích a po-
dobně. Tam se uplatňují např. chladicí míst-
nosti, kde chlazení probíhá v teplotním roz-
mezí přibližně 2 °C až 10 °C, nebo chladicí
(příp. mrazicí) boxy, kde se teplota pohybuje
přibližně mezi -2 °C až 4 °C (v mrazicích bo-
xech kolem -18 °C až -20 °C). V převážně míře
lze využít kompresorová chladicí zařízení.

Funkci ochlazování pracovních prostor za-
jišťuje i klimatizace, která je však primárně ur-
čena hlavně pro pracoviště kancelářského
typu, nikoli pro výrobní prostory a areály,
které jsou doménou průmyslového chlazení.
Tvoří samostatnou kapitolu, která není před-
mětem tohoto článku.

V případě, že je potřeba rychlé řešení (tedy
vyrovnat se s nepředvídanou situací doslova
“ze dne na den”), nabízí Veskom pronájem
chladicích jednotek a kompresorů. Konkrétně
se jedná o pronájem chladicích strojů od 3,2
do 180 kW a kompresorů od 2 do 132 kW.
Pokud zákazník požaduje jiné výkony, je spo-
lečnost připravena jeho přání vyjít vstříc.

Možnost pronájmu chladicích jednotek se
uplatní např. v případech, kdy je nutné pře-
chodně navýšit chladící výkon v případě za-
jištění výroby při získání krátkodobé zakázky,
vykrytí sezonních špiček, záloha v případě po-
ruchy stávajícího zdroje chladu nebo stlače-
ného vzduchu. Umožňuje tak řešení prob-
lému, aniž by bylo nutné si drahý systém
hned pořizovat… 

Zde je třeba zdůraznit, že investice nemusí
být enormní ani v případě koupě chladicích
jednotek, pokud se zákazník rozhodne využít
další službu, kterou Veskom nabízí v podobě
bazaru, a pořídí si použité chladící jednotky,
odkoupené od uživatelů, kteří měnili zařízení
za výkonnější. Chladiče jsou vždy zkontrolo-
vány, otestovány a plně funkční, takže mohou
být nabídnuty dalšímu zákazníkovi za zvýhod-
něné ceny.

Základní fakta související s problematikou
chlazení vysvětluje Ing. Jan Půlpytel, ob-
chodní manažer V-S KOM, s.r.o., člen skupiny
VESKOM GROUP, specialista firmy, která je
jednou z uznávaných špiček v tomto oboru
na českém trhu. 

Lze obecně říci, jaké řešení z různých mož-
ností, které se nabízejí, je vhodné pro určitou
situaci, či typ firmy podle její velikosti nebo
zaměření?

Souhrnně lze konstatovat, že každá insta-
lace je jiná a vše je hlavně o individuálním pří-
stupu k zákazníkovi. Pro průmyslové aplikace
je obvykle standardně nejlepším řešením
kompaktní průmyslová chladicí jednotka s in-
tegrovanou tlakovou akumulační nádobou
a čerpadlem s co možno nejmenší zastavěnou
plochou, což splňuje naše řada TAEevo TECH.
Nejvíce jsou tyto chladicí systémy využívány
společnostmi zabývající se výrobou a zpraco-
váním plastu, nicméně její univerzálnost
umožňuje nasadit jí do jakéhokoliv oboru, kde
je potřeba chladit. V plastikářském průmyslu
se obecně většinou navrhuje technologie free-
coolingu (volné chlazení) pro snížení energe-
tické náročnosti díky deskovým výměníkům
a vzduchovým chladičům AlfaLaval. Další nut-
ností je korektně a technicky správně navr-
žené vodní hospodářství jako jsou čerpadla,
dimenze potrubí, uzavírací a servisní arma-
tury, velikosti akumulačních nádob až po pa-
rotěsné tepelné izolace. 

V tepelném zpracování se mohou použít
pro chlazení atmosférické chladiče AlfaLaval,
nebo chladicí věže. Kompresorové chlazení
se zde používá jen zřídka, podle druhu tepel-
ného zpracování. 

Jakých chyb se firmy v souvislosti s chlaze-
ním, například při volbě chladicího systému,
obvykle dopouštějí?

Primárním problémem všech zákazníků je
jejich nevšímavý přístup k chladicímu sy-
stému, jakožto nutné součásti výrobních
linek. Obecně chladicí technologie samy
o sobě nepřinášejí žádný zisk a tak je také na
ně pohlíženo. Ovšem položme si otázku: „Co
se stane když chlazení nebude fungovat? Za-
staví se stroje a tím i výroba“. Úsudek si
může udělat každý sám. Bohužel, řada firem
začne tento problém řešit až nastane, což je
z hlediska času velmi náročné. Pro nás na-
štěstí ani toto není zásadní problém, jelikož
disponujeme půjčovnou chladicích jednotek,
takže dokážeme zákazníkovi pomoci i v ur-
gentních případech a zároveň do budoucna
vyřešit jejich problém s chlazením. 

Další chybou je, že zákazníci často nerozli-
šují mezi jednotkami pro klimatizace a pro
průmyslové chlazení a s tím související poři-
zovací ceny. Obecně řečeno, klimatizace je
používána v průběhu roku jen na pár měsíců
a s tím také počítají výrobci. Zařízení je tedy
levnější, jelikož konstrukce je jednoduchá
a interní komponenty jsou voleny s ohledem
na provoz “klimatizace“ např. 5 měsíců
v roce. Pro takovouto klimatizační jednotku,
která se používá v průmyslové výrobě 24
hodin/365 dní v roce, znamená pak kontinu-
ální provoz extrémní, a často neúnosné zatí-
žení, zatímco chladicí jednotky pro průmys-
lové aplikace jsou právě na toto navrženy.
Úměrně k tomu je pořizovací cena průmyslo-
vých chladičů mnohem vyšší, což se ovšem
brzo vrátí. Samotný návrh chladicího zařízení
má svá určitá pravidla, tak aby výrobní linky
byly v provozu trvale a s patřičnou přesností.
Bohužel pro někoho představuje jediné krité-
rium pořizovací cena, která je srovnávána na
úkor technického vybavení a konstrukce zaří-
zení. Proč by se to mělo řešit, je to přeci
pořád chladič, dokonce je často označováno
i jako lednička“... 

Jak projektanti řeší různé případy a poža-
davky na chlazení? 

Většinou se zákazník obrátí přímo s poptáv-
kou, požadavkem či s technickým dotazem.
Ne každý ale rozumí chlazení a proto infor-
mace pro zadání mohou být ve smyslu po-
třebných hodnot, jako je chladicí výkon, tep-
lotní spád, venkovní či vnitřní instalace a jaké
médium je použito (většinou voda nebo ne-
mrznoucí kapalina). V horším případě je to in-
formace ve smyslu,“mám stroj a ten potře-
buji chladit, co mi navrhnete“. A tady již za-
číná mravenčí práce a zjišťování údajů od zá-
kazníka, jak telefonicky, tak osobní návštěvou.
Jelikož zkušenosti s chlazením pro různé
obory a odvětví máme velké, není problém
vytvořit přesné zadání. Pokud by ale i zde
byla určitá nejistota, můžeme nasadit vlastní
měřicí a diagnostické zařízení a potřebné pa-
rametry zjistit. Následně tak už nic nebrání
k vytvoření návrhu odpovídající technologie
chlazení, kde se většinou již použijí nové po-
znatky či inovace z předešlých projektů.
A protože nám není lhostejný ani vztah k ži-
votnímu prostředí, ve kterém budou vyrůstat
naše děti, vždy přidáváme k základnímu ná-
vrhu i řešení energetických úspor. �

Foto Veskom
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Čeští zákonodárci většinou neudávají
směr v právních inovacích. Naopak, ob-
vykle je pro ně velmi náročné byť jen

implementovat evropskou legislativu do čes -
kého právního řádu. Proto bylo velice překva-
pivé, že tentokrát nechtěli zůstat pozadu,
chtěli vést. Tato malá země uprostřed Evropy
se rozhodla dát ostatním Evropanům lekci
tím, že přijme quasi-směrnici co nejdříve,
místo aby čekala na dohodu v rámci Evrop-
ské unie.

Tento záměr dosáhnout relativně rychlého
politického řešení se jevil jako vhodný, zvláště
když nedlouho po jeho přijetí byly napadeny
internetové stránky českých médií, bank, mo-
bilních operátorů, burzy a dokonce i České ná-
rodní banky. Přestože útok nebyl enormního
rozsahu, chabé zabezpečení těchto interneto-
vých stránek způsobilo jejich nedostupnost tr-
vající minuty nebo i hodiny. Lidé neměli pří-
stup k internetovému bankovnictví, zprávám,
nemohli používat nejpopulárnější český vyhle-
davač, ani platit účty za své mobilní telefony.

Výsledky spěchu českých zákonodárců jsou
konečně zde: před jedenácti měsíci, 1. ledna
2015, se stal účinným zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti. Časový odstup
nám dává příležitost ohlédnout se zpět na
hlavní poučení, jež z tohoto zákona plyne:
"Nikdy není dost času udělat to správně, ale
vždy je čas udělat to celé znova." Doufejme, že
tento nový právní rámec českého kyberpros-
toru bude jednoho dne upraven. Do té doby
se alespoň ostatní mohou poučit z naší zkuše-
nosti (jak to nedělat).

Nejasný rozsah

Evropská unie se nebyla schopna shodnout na
tom, jaké oblasti kybernetické infrastruktury
jsou důležité natolik, aby bylo potřeba je chrá-
nit a regulovat prostřednictvím směrnice. Za-
tímco mnoho členských států za tyto oblasti
považuje služby poskytované vyhledávacími
servery a sociálními sítěmi, Evropský parla-
ment má opačný názor. Češi rozetnuli tento

gordický uzel originálním a nápaditým způso-
bem, leč nepříliš srozumitelným.

Zákon je postaven na velmi obecné a abso-
lutně nepochopitelné definici, podle které se
"kritickou informační infrastrukturou" rozumí
"prvek nebo systém prvků kritické infrastruk-
tury v odvětví komunikační a informační sy-
stémy v oblasti kybernetické bezpečnosti".
A aby se věc ještě zkomplikovala, také zavádí
kategorii "významných" informačních sítí a sy-
stémů, není však jisté proč. Toto rozdělení ne-
odpovídá členění na soukromý a veřejný sek-
tor, ačkoli většina "kritické" infrastruktury prav-
děpodobně spadá pod sektor soukromý, za-
tímco většina "významné" infrastruktury
spadá pod sektor veřejný.

K již existujícím obecným kritériím definují-
cím kritickou infrastrukturu státu v různých
aspektech (potenciál způsobit alespoň 250
úmrtí, 2 500 zranění, ztrátu HDP přesahující
0,5 % nebo způsobilost zasáhnout životy ales-
poň 125 000 osob) byla pro účely označení in-
formačního či komunikačního sytému za kri-

Rychle a zběsile: 
Češi předstihli Evropskou unii v kyberbezpečnosti
Vlajková loď odhodlání Evropské unie lépe chránit svůj kyberprostor, tedy návrh směrnice 
č. 2013/0027, leží na vyjednávacím stole již déle než dva roky. Od chvíle, kdy byl její návrh
předložen, členské státy diskutují o řadě problémů, ať už technických nebo obsahových. Je to
škoda, protože důležitost kyberprostoru v naší ekonomice a našich životech rychle stoupá, zatímco
jeho bezpečnost zaostává.
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tický přidána specifická "kyber" kritéria, jako je
např. důležitý dopad takového systému na
obecnou kritickou infrastrukturu, jeho nahra-
zení vyžaduje déle než osm hodin či vynalo-
žení nepřiměřených nákladů nebo uložení
osobních údajů o více než 300 000 občanech.
Škoda, že toto důležité upřesnění bylo vydáno
ani ne dva týdny před účinností zákona. Poz-
ději bylo publikováno několik příruček a vy-
světlujících schémat, nicméně průměrně inte-
ligentní osobě (stejně jako mně) bude dělat
problémy porozumět, která z těchto kritérií
musí být splněna, aby určitá část kybernetické
infrastruktury mohla být považována za kritic-
kou.

Navíc příslušné české úřady mohou ad hoc
určit, které veřejné instituce a soukromé kor-
porace spadají pod tento zákon; takové roz-
hodnutí nelze napadnout odvoláním a tak si
korporace musí připadat jako v Matrixu; "Být
vyvolený je jako být zamilovaný. Nikdo ne-
pozná, že jsi zamilovaný, (kromě Národního
bezpečnostního úřadu – NBÚ), ty to prostě
víš." 

Výsledkem je, že mnoho korporací ani netu-
šilo, že by mohly být kritické či významné,
dokud jim NBÚ tuto báječnou novinku nesdě-
lil.

Velmi krátký čas na přípravu

Evropská legislativa obvykle nabývá účinnosti
po dostatečně dlouhém období po přijetí. Na-
proti tomu čeští zákonodárci zákon o kyberne-
tické bezpečnosti odhlasovali pouhé tři měsíce
před jeho vstupem v účinnost. Ačkoli většina
povinností uložených ze zákona má být plněna
s odstupem jednoho roku, pro velké korporace
bude i tak velmi obtížné jim dostát. Zmíněný
rok jim totiž zabere pouhá "mobilizace zdrojů"
a získání interních souhlasů s implementací
nových bezpečnostních opatření.

Ani jeden ze zastánců tohoto zákona by to
zřejmě nepřiznal, ale zpoždění co do zahájení
veřejné debaty bylo pravděpodobně součástí
plánu, jak se vyhnout podrobnému zkoumání
a zasloužené kritice. A jelikož mnoho korporací
doufalo, že je NBÚ jako kritické/významné ne-
určí, z opatrnosti se rozhodly zákon nezpo-
chybňovat. 

Bezpečnostní opatření neurčitá

Nejistota převažuje rovněž ohledně dalšího klí-
čového prvku zákona, kterým jsou konkrétní
bezpečnostní kroky, jež musí korporace spada-
jící pod "kritickou" infrastrukturu realizovat,
aby byly méně náchylné k internetovým úto-
kům.

Zákon je plný obecných termínů jako je ří-
zení rizik, bezpečnostní politika nebo organi-
zační bezpečnost, přičemž některé z nich ani
nevypadají, že by měly nějakou souvislost
s kyberprostorem (např. řízení aktiv nebo řízení
dodavatelů). 

Zastánci tohoto zákona opět slíbili, že tato
prázdnota bude brzy naplněna smyslem a vý-
znamem, avšak ve skutečnosti příslušná vy-
hláška specifikující bezpečnostní opatření byla
přijata ani ne dva týdny před účinností a k do-
konalosti má daleko.

Ve vyhlášce se těžko orientuje, protože po-
užívá mnoho termínů z řeči úředníků, ba do-
konce i nesmyslů. Z tohoto úhlu pohledu mů-
žeme být šťastní, že není k dispozici oficiální

překlad onoho mistrovského díla do anglič-
tiny. Výsledkem je, že lidé, kteří neovládají
český jazyk, nikdy nebudou mít to potěšení být
konfrontováni s rozdílem mezi "aktivem", "pri-
márním aktivem", "podpůrným aktivem",
"technickým aktivem" a "garantem aktiva", zů-
stanou nedotčeni riziky způsobenými "nedo-
statečnou ochranou vnějšího perimetru"
a nikdy nedojdou osvícení ohledně toho, v ja-
kých oblastech musí být bezpečnostní politika
definována (je jich celkem 21, například "klasi-
fikace aktiv", "řízení přístupu", "fyzická bezpeč-
nost" nebo "řízení technických zranitelností").

Lze shrnout, že jednatelé korporací nebo IT
experti pravděpodobně budou mít problémy
použít vyhlášku jako manuál ke skutečnému
posílení kybernetické bezpečnosti.

Absence skutečné kontroly a sankcí

Některé korporace, které jsou potenciálně "kri-
tické" pro český kyberprostor, si na shora uve-
dený nedostatek informací stěžovaly již
během diskuse v českém Parlamentu. Za-
stánci zákona se je snažili uklidnit poukazem
na fakt, že nejvyšší pokuta za porušení zákona
je vlastně docela nízká (100 000 Kč).

Zástupce příslušného státního orgánu do-
konce neoficiálně přislíbil, že dodržování zá-
kona nebude hned ze začátku kontrolováno.
Potvrdil také, že rozpočet na kybernetickou
bezpečnost pro rok 2015 je příliš malý na to,
aby bylo možné najmout skutečné odborníky
s reálnými zkušenostmi z této oblasti. Proto
daný zástupce také přiznal, že většina těchto
"expertů" bude vybírána z řad IT studentů
nebo čerstvých absolventů, kteří se s vysokou
pravděpodobností následně brzy nechají lep-
šími mzdami zlákat k odchodu do soukromého
sektoru.

A koordinace české kybernetické bezpeč-
nosti zůstane problematická i po tomto úvod-
ním zahřívacím období, protože jako chaotická
byla také záměrně koncipována. Namísto jed-
noho vedoucího orgánu zodpovědného za vše
máme vládní CERT (založený NBÚ) a národní

CERT (soukromá organizace spolupracující na
základě smlouvy s NBÚ). Uvedené dělení
kompetencí by dávalo smysl za předpokladu,
že by NBÚ (vládní CERT) kontroloval orgány
veřejné správy, zatímco národní CERT by do-
hlížel na soukromé subjekty: tak tomu ale není.
Namísto toho NBÚ zasahuje v určitém roz-
sahu do kybernetické bezpečnosti soukro-
mého sektoru, což způsobuje zbytečné zmatky. 

Tento chaos pravděpodobně pramení z ab-
sence rámce pro spolupráci veřejného a sou-
kromého sektoru v záležitostech kybernetické
bezpečnosti, což je typické pro většinu člen-
ských států EU. Veřejné a soukromé světy pro-
stě nerady sdílejí citlivé informace. Není divu
- představte si, že jste korporace investující ce-
losvětově miliardy dolarů do bezpečnosti
a zákon vás donutí předat vaše soukromé bez-
pečnostní údaje lokálnímu soukromému sub-
jektu, který se zabývá i jinými aktivitami (ná-
rodní CERT) nebo partě IT studentů respektive
čerstvých absolventů pracující pro orgány ve-
řejné správy, kteří postrádají zkušenosti a zá-
zemí na to, aby mohli odvést dobrou práci
(vládní CERT).

Závěrem lze říci, že někdy je lepší žádný
zákon než špatný zákon. Pokud čeští zákono-
dárci skutečně chtěli zvýšit bezpečnost našeho
kyberprostoru, měli to provést jinak, efektiv-
něji, jasněji a transparentněji. Jestliže někdo
bude těžit ze současného stavu věcí, budou to
poradci: právníci budou vysvětlovat zákon jed-
natelům a IT expertům, kteří budou předstírat,
že výkladu rozumí a že se s tímto vysoce by-
rokratickým cvičením vypořádají.

Korporace, které skutečně chtěly dosáhnout
vyššího stupně kybernetické bezpečnosti, už
tak dávno učinily, aniž by na zákon čekaly. Ne-
viditelná ruka trhu zafungovala výborně, jeli-
kož mnoho českých obětí kybernetických
útoků z roku 2013 pochopilo, že výpadek inter-
netových stránek na hodiny či v některých pří-
padech i dny prostě nevypadá dobře. �

Stanislav Bednář, 
Senior Associate DLA Piper Prague
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Jaroslav Hanák, prezident 
Příští rok chceme a budeme pokračovat v pro-
sazování našich společných priorit. Situace
bude složitější, neboť budeme svědky politic-
kých pnutí v souvislosti s krajskými volbami
a blížícími se volbami – všeobecnými, prezi-
dentskými a eurovolbami, přinášejícími ob-
vykle více politikaření než skutečných reforem.
Budeme však trvat na našich klíčových poža-
davcích předložených vládě na našem Sněmu
v Brně, které by měla ještě ve svém funkčním
období vyřešit nebo jejich řešení významně
posunout. Ekonomický růst není samozřej-
mostí, musí se pro něj něco udělat. 

František Chaloupecký, viceprezident 
Co se týká mého očekávání v roce 2016
a agend, které mám v gesci jako viceprezident,
mohu pouze očekávat velký nápor v oblasti le-
gislativy, což není specifikum roku 2016, ale 
trvale.

Zbyněk Frolík, viceprezident 
V roce 2016 nás čeká tak jako každý rok boj
s úředníkem za vyšší podporu aplikovaného
výzkumu a inovací, podpora rozumného znění
evropského patentu a pokračování v prosazo-
vání kolaborativního výzkumu mezi akademic-
kou a soukromou sférou.

Daniel Beneš, viceprezident 
Hlavním cílem je pokračovat v úspěšně nastar-
tované práci expertního týmu pro energetiku
a klimatickou změnu a jeho devíti pracovních

skupin. Zároveň věřím, že první výsledky při-
nese Aliance českého energetického prů-
myslu, která vznikla v roce 2015 a jejímž cílem
je zvýšit konkurenceschopnost a zajistit za-
kázky pro tuzemské podniky a tím pádem také
práci pro naše zaměstnance a experty.

Stanislav Kázecký, viceprezident 
Rok 2016 rozhodně nebude rokem jednodu-
chým. Jde především o problém migrace,
která bezesporu bude mít dopad do sociálního
prostředí a na ekonomiky evropských zemí.
Důležitý pro EU bude rovněž úspěch jednání
o dohodě TTIP. Složitá budou rovněž jednání
o udělení statusu tržní ekonomiky Číně. Z šir-
šího pohledu bych rád věřil, že všichni rozho-
dující evropští politici zachovají chladnou
hlavu a rozum a nepokazí úspěšný evropský
projekt, který obyvatelům téměř celé Evropy
zajistil 70 let života bez válek a v blahobytu.

Radek Špicar, viceprezident 
Rád bych v příštím roce uskutečnil připravo-
vanou road show po regionech, jejímž cílem
bude představit naší členské základně zají-
mavé malé a středně velké technologické
firmy a startupy s relevantními službami nebo
produkty, které by ty velké mohly využít pro
posílení své konkurenceschopnosti.

Jiří Cienciala, viceprezident 
Navázali jsme konstruktivní spolupráci s paní
ministryní Kateřinou Valachovou, se kterou
jsme dohodnuti na pravidelném čtvrtletním

vyhodnocování našich požadavků. Je ne-
zbytné, aby školy více spolupracovaly s fir-
mami, a to nejen na bázi společenské povin-
nosti. Je potřeba uskutečnit efektivní reformu
financování regionálního školství a změny ve
financování vysokých škol. Za důležité pova-
žuji také rychlé nastartování systému predikcí
trhu práce.

Petr Cingr, člen představenstva 
V rámci SP ČR vznikl nový expertní tým pro ži-
votni prostředí, který se ihned po svém vzniku
zapojil do „legislativní smršti“, která začala
v září. V současné době je v plném proudu ze-
jména projednávání zákonů o odpadech a vo-
dách, které bude mít nepochybně přesah do
roku 2016.

Eduard Palíšek, člen představenstva 
Podpora rozvoje digitalizace, obzvlášť pak ve
vztahu k problematice Průmyslu 4.0, patří mezi
hlavní témata, na která bych se jako člen před-
stavenstva SP ČR rád zaměřil. Pravě digitali-
zace totiž otevírá nové možnosti k udržení
dlouhodobé konkurenceschopnosti českého
průmyslu i celého hospodářství.

Bohdan Wojnar, člen představenstva 
SP ČR i já osobně se zaměříme na dotažení
implementace výsledků projektu POSPOLU do
české legislativy a další potřebné legislativní
úpravy pro zkvalitnění českého odborného
školství. Je důležité zahájené projekty dů-
sledně dotáhnout až do konce. �

Očekávání představitelů SP ČR do roku 2016
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Inovativní řešení obsahuje miniaturizo-
vanou parní turbínu, tedy stroj původně
vyvinutý k výrobě elektřiny. Bude-li

přístroj úspěšně dokončen, mohl by snížit
náklady na odsolování o plných dvacet
procent. Tím by se prolomila nákladová
bariéra, jež dosud bránila většímu rozšíření
odsolovacích systémů. 

Mini odsolovací přístroj kombinuje 3D
tisk s bohatými zkušenostmi a znalostmi
GE v oblasti turbo strojírenství a fluidní dy-
namiky. Výzkumní pracovníci GE Doug
Hofer a Vitali Lissianski jich použili ke smr-
štění parní turbíny, jež by normálně za-
brala celou školní tělocvičnu.  

Klíčová část projektu se soustřeďovala
na použití 3D tisku pro miniaturizaci turbo
expanzéru modelovaného podle vzoru
parní turbíny GE. (Turbo expanzér je stroj,
který zajišťuje expanzi stlačeného plynu,
takže je možné použít ho pro práci.)

Jen málo lidí na světě má takové zkuše-
nosti a znalosti technologie parní turbíny
jako Doug Hofer, který vedl tým pro parní
turbíny v energetické a vodní divizi GE.
„V tradiční parní turbíně dochází ke kon-
denzaci páry a její přeměně ve vodu,“ vy-
světluje. „Říkali jsme si, že stejný princip
by možná šlo použít k odsolování.“ Jediný
rozdíl by podle něj byl v tom používat tur-
bínu ke zmrazení solného roztoku namísto
kondenzace páry na vodu, jak se tomu děje
v parní turbíně. Zmrazením solného roz-
toku by se přirozeně oddělila sůl od vody,
sůl by se změnila v pevné skupenství
a voda v led.

Lissianski a Hofer v současnosti spolu-
pracují s americkým ministerstvem ener-

getiky na projektu, jehož cílem je nový kon-
cept odsolovacího zařízení otestovat. Sku-
tečnost je dnes taková, že 97,5 procent po-
tenciálních zásob pitné vody zůstává nevy-
užito, je uvězněno ve slaných oceánech
a voda je nevhodná pro lidskou spotřebu.
Toto vše se děje tváří v tvář rostoucímu ne-
dostatku pitné vody. Podle OSN ohrožuje
nedostatek pitné vody 1,2 miliardy lidí,
tedy plnou pětinu světové populace.

Technologie inspirovaná miniaturizo-
vanou parní turbínou by tohle všechno
mohla změnit. A není důvodu se domní-
vat, že to není možné. Ukázalo se, že po-
kroky v miniaturizaci měly vždy značný
dopad. Například aplikace Mooreova zá-
kona ve světě polovodičů zmenšila veli-

kost počítačových čipů natolik, že mo-
bilní telefony dnes mají větší výpočetní
výkon než superpočítače velikosti celé
místnosti před několika desetiletími.
V oblasti ultrazvuku zmenšily technolo-
gie miniaturizace konzole na velikost te-
lefonního displeje a vejdou se pohodlně
lékaři do kapsičky u pláště. Lékaři dnes
mohou poskytovat vysoce kvalitní péči
v oblastech, kde byl dříve přístup ome-
zený nebo nemožný. 

A parní turbíny? Ty se už ukázaly jako
jedna z klíčových inovací šířících elektřinu
prakticky do každé domácnosti a podniku.
Pokud by se je podařilo miniaturizovat,
mohly by být klíčem k rozšíření odsolova-
cích zařízení po celém světě. �
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GE (NYSE: GE) pracuje na projektech,
které mění svět. S pomocí nejmoder-
nějších technologií čelí její špičkoví od-
borníci i zdánlivě neřešitelným problé-
mům. Jejím cílem je poskytovat lidem
po celém světě stále účinnější nástroje
pro vyspělejší stavebnictví, dopravu,
energetiku a zdravotnictví. Společnost
GE proměňuje ideje ve skutečnost.
Více informací o společnosti GE nalez -
nete na www.ge.com. 

V Evropě GE investuje do rozvíjení
svého podnikání již déle než sto let.
V současnosti na našem kontinentu za-
městnává přes 90 000 osob, a to na
nejrůznějších místech. Evropa je klíčo-
vým regionem pro růst GE a sídlí zde
několik centrál jejich globálních divizí,
výzkumné centrum a středisko Global
Operations Center. Další informace
o společnosti GE v regionu střední
a východní Evropy (CEE) naleznete na:
http://gereportscee.com. 

Smrštěná parní turbína může pomoci 
v odsolování mořské vody
Specialisté z GE Global Research (GRC) společně s americkým ministerstvem energetiky pracují na
vývoji super odsolovacího přístroje, který se vejde do lidské dlaně. 



Získávání jídla byla vždy nejdůležitější
sebezáchovná činnost lidského ži-
vota. Obstarání denní obživy v minu-

lých dobách nebylo tak snadnou záleži-
tostí. Dnes nám stačí navštívit supermar-
ket, vybrat si z celé řady často exotických
potravin a zaplatit. Lidé v pravěku si museli
zajistit sami veškeré základní suroviny.
A následně si sami připravit všechny po-
traviny. Samozřejmě to nebylo snadné.
Zvláště ve svrchním paleolitu…

Nejdůležitějším objevem v historii lid-
stva byl oheň. Ten lidem umožnil tepelné
zpracování syrových potravin získaných
lovem, rybolovem nebo sběrem. Díky stále
dokonalejším zbraním a pastím byli lidé
schopni ulovit prakticky cokoli. Takto se
stával lov mnohem efektivnější a lidé si
mohli pochutnat na mamutech, sobech,
koních, liškách, vlcích, zajících nebo na no-
sorožcích či divokých kočkách. Běžný byl
rybolov a lov ptáků. Velmi důležitou sou-
část stravy tvořily rostliny, bobule, hlízy,
kořínky, ptačí vejce a hmyz. 

Všechny potraviny nebyli lidé schopni
okamžitě zkonzumovat, a proto již v paleo -
litu byla známá konzervace potravin pro je-
jich pozdější použití. Způsoby konzervace,
které můžeme předpokládat i u našich
lovců a sběračů, jsou například: sušení na
slunci, uzení masa a ryb ohněm či konzer-
vaci mrazem.

Příprava pokrmů byla hlavně tepelná -
opékání na ohništi, pečení v jílu a popelu,
pečení či dušení v jamách. Nad nimi se
rozdělal oheň, nebo byly do jámy v zemi
vloženy rozpálené kameny. Pravděpo-
dobně bylo užíváno vaření v nádobách
rostlinného původu, či ve vacích z kůže
nebo vnitřních zvířecích orgánů. Voda se
přiváděla do varu rozpálenými kameny
vhazovanými dovnitř. 

Zajištění pitného režimu nebylo také
snadné. Lidé stejně jako zvěř využívali
k pití vodu z pramenů, různých vodních

ploch nebo studánek. Doloženo je už od
hlubokého pravěku využívání zřídla teplé
a horké vody geotermálních pramenů. 

Člověk tedy sbíral: plody, kořínky, listy,
houby, květy rostlin. Lovil drobné hlodavce,
želvy, ryby, zajíce, jeleny, srnky, nosorožce
a mamuty Později se specializoval na určitý
druh zvěře, tzv. specializovaný lov. 

Kolektivní lov je, když se skupina lidí po-
dílí na lovu a rovným dílem se o úlovek
dělí. S tímto souvisela i přirozená dělba
práce. Je to dělba práce mezi mužem
a ženou daná fyziologicky a kulturně. Ženy:
péče o děti, příprava pokrmů, sběr plodin,
udržování ohně, zhotovení oděvů. Muži:
lov zvěře, stavění příbytků, ochrana rodu.

Změna nastala teprve před 10 000 lety,
kdy začali lidé v různých částech světa do-
mestikovat rostliny i zvířata. Zemědělství
je efektivním způsobem zajištění více po-
travy při menší námaze. Zasazené plodiny
vynáší na jednom hektaru půdy mnohem
více úrody než volně rostoucí kořínky a bo-
bule. Také lov byl poměrně nebezpečnou
aktivitou k získání kaloricky hodnotné po-
travy. Progresivismus říká, že zemědělství
připisujeme zásluhy za rozkvět umění, ke
kterému došlo v posledních několika tisí-
cích let. Úroda může být uskladněna a pos-
bírat ovoce ze sadu trvá kratší dobu než je
hledat v divočině. Přirozeně lidé našli více
volného čas, který předtím nikdy neměli,
proto také došlo k rozvoji umění.

To ale zřejmě nemusí být zcela přesný
pohled na život v paleolitu. Do nedávna se
archeologové museli uchylovat k nepří-
mým testům, jejichž výsledky nemohly
progresivistický pohled potvrdit. V prale-
sích a odlehlých místech na světě přežívá
ještě několik kmenů na úrovni doby ka-
menné - „lovců a sběračů“. Jeden z pří-
kladů jsou lovci -sběrači 20 a 21. století. 

Křováci z Kalahari stále žijí původním
způsobem života. Zdá se, že tito lidé mají
spoustu volného času, množství spánku

a pracují méně tvrdě než jejich zemědělští
sousedé. Průměrný čas strávený týdně zí-
skáváním potravy byl u jedné sledované
skupiny Křováků jen 12-19 hodin a u koču-
jících Hadzů v Tanzanii 14 a méně hodin.
Jeden Křovák na otázku, proč podobně
jako příbuzné kmeny neadoptuje zeměděl-
ství, odpověděl: „Proč bychom měli, když
je na světě tolik Mongongo ořechů?“

Nedávné objevy naznačují, že zeměděl-
ství, náš velký krok k lepšímu životu, byl
v mnoha ohledech katastrofou, na který
jsme se nikdy zcela neadaptovali. Země-
dělství s sebou přineslo zásadní sociální
nerovnosti, nemoci a despotismus. Postu-
pem času i velký zásah do přirozeného
řádu krajiny.

Právě díky opuštění přirozeného způsobu
života, na který nás vybavila evoluce, při-
náší řadu problémů. Změny ve stravování,
špatně vyvážený podíl pohybu a odpočinku.
Stres a jeho zvládání, civilizační choroby
a jiné neduhy života v moderní době. 

Ať chceme či ne, jsme lidé s těly člověka
z doby kamenné. Dnes trpíme bolestmi
zad, kolen, vyhřezlými plotýnkami, vyso-
kým krevním tlakem a migrénou. Nejsme
evolučně připraveni na chůzi s botami na
podpatcích, dlouhému sezení na židlích.
K tomuto způsobu života nejsme přizpůso-
beni. Z pohledu naší doby je již nemožné
se navrátit zpátky do jeskyní či primitivních
stavení. Je ale možné tento původní způ-
sob života v mnoha ohledech napodobit. 

Strategie „uteč nebo bojuj!!!“.

Toto je zcela zásadní reakce peleotických
lidí na stresové situace. Tato reakce nebyla
příliš častá, zato velmi žádoucí a potřebná.
Například při lovu byla tato vlastnost důle-
žitá, ale i při pohybu po divočině, kde
mohli číhat jiní predátoři.

Člověk je výsledkem dlouhého evolučního
procesu. Pro život ve městě rozhodně není

Návrat ke kořenům, aneb inspirace dobou kamennou

Člověk se nejdříve živil sběrem plodů a lovem zvěře. Tento způsob obživy se nazývá přisvojovací
hospodářství – přisvojil si to, co mu příroda dávala. 
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evolučně připraven. Právě choroby, kterými
moderní člověk trpí, nám o tom mohou
mnohé prozradit. Prof. Detlev Ganten propa-
guje návrat k podobnému životu jako v době
kamenné, přirozeně upravené pro moder-
ního člověka. Naše těla nejsou pro současný
životní styl ideální. Například náš jídelníček
a schopnost těla zpracovávat potraviny.
Podle prof. Gantena naše tělo buď neumí,
nebo velice špatně zpracovává průmyslově
upravené maso nebo obiloviny. Běžný byl
dříve hladomor a také schopnost strávit pe-
strou stravu. To byla v minulosti výhoda,
která se dnes stává naší nevýhodou. V době
bohaté na přebytek potravin a časté přejí-
dání to má za následek obezitu, kardiovasku-
lární choroby, cukrovku, vysoký tlak, atp.
Málo pohybu, nebo jednostranný pohyb, je
pro nás také škodlivý. Dříve člověk musel po-
travu získat a následně ji zpracovat. Dnes si
potravu jednoduše koupíme. Snažíme se si
co nejvíce ulehčit náš život. Do supermar-
ketu přijedeme a odjedeme autem či měst-
skou dopravou. Nebo si ji v pohodlí domova
objednáme přes internet a kurýrní služba
nám ji pohodlně přiveze domů. Prakticky je
dnes možné pracovat z domova, vše po-
třebné si nechat dovést až ke dveřím a vůbec
nechodit ven. Ruku v ruce šlo získávání po-
travy a lov s pohybem a námahou. Přiroze-
ným pohybem jako je chůze, běh, skákání,
šplhání a lezení, vrhání a metání předmětů,
si pravěký člověk denně cvičil své tělo
a smysly. S lovem a sběrem je úzce spjato
právě používání smyslů. Dnes člověk ne-
užívá své smysly pro přežití. Je méně vní-
mavý a pomalu se zakrněním těchto smyslů,
zakrní i část mozku. Prof. Wulf Schiefenhövel
je odborník v oblasti etologie, antropologie
kultur v Nové Guinei, evoluční psychiatrie,
evolučního lékařství, lékařské psychologie.
Zkoumal výživu primitivních kultur a jejich
zdravotní problémy. Zjistil, že tito lidé netrpí

civilizačními neduhy. Jejich strava je velice
pestrá, však prostá obilovin a cukru.  Získání
a příprava potravy tedy byla spojena s při-
měřeným pohybem. 

Rozmazlováni pohodlím civilizačního ži-
vota jsme si odvykli používat správně
naše těla. Chůze v botách a následné do-
šlapování na patu místo na špičku zatě-
žuje kolena a páteř, příliš teplé oblečení
oslabuje odolnost organismu. Život v čis-
totě a daleko od přírody, nezřídka strach
ze všeho neumytého, je příčinou ztráty od-
olnosti organizmu a všemožných alergií.

Alergie je nepřiměřená reakce imunit-
ního systému na látky, které se běžně vy-
skytují v našem prostředí. Alergeny se do
našeho těla dostávají hlavně střevy a tam
se rozhoduje, jestli je tělo přijme jako aler-
gen nebo jako něco běžného. Dříve byl or-
ganismus více ohrožován parazity a špínou
obecně. Dnes žijeme pohodlně ve „steril-
ním“ prostředí našich domovů. Imunitní sy-
stém musí být přiměřeně zaměstnán, aby
se neobrátil proti nám samým. Léčba tzv.
„parazitním imunomodulátorem“, tedy po-
mocí parazitů, kteří nejsou člověku nebez-
peční, může často vyléčit nebo zmírnit i ve-
lice vážné alergie na roztoče, ořechy apod.

Zkusme se na chvilku zamyslet a změnit
náš pohodlný způsob života. Každý z nás
může udělat aspoň toto malé opatření
a sám pocítit, jak na něj bude „moderní pa-
leozpůsob života“ blahodárně působit.

Jíst čerstvou stravu bez konzervantů,
průmyslově nezpracovanou, spoustu čer-
stvé zeleniny a masa tepelně upravených.
Minimálně jíst obiloviny a pít sladké ná-
poje či konzumovat hodně soli.

Denně se hýbat, pravidelně cvičit
s vlastní váhou. Napodobit práci a námahu
spojenou se sběrem a lovem. Co nejvíce
času trávit v přírodě, parku nebo na čer-
stvém vzduchu, slunci, ale i v dešti a za

větru. Připravovat si potravu sami. Mít ak-
tivní a optimistický přístup k životu. Pěsto-
vat sporty jako je chůze, běh, ideálně tzv.
Indiánský běh - spojení chůze a běhu.
Sporty, které bystří smysly: šerm, luko-
střelba, úpolové sporty nebo kolektivní
sporty. Snažit se používat smysly v běž-
ném životě. Kromě zraku, sluchu a chuti
rozvinout i čich a hmat.  „Uteč nebo
bojuj“… Stres kdysi sloužil k našemu pře-
žití. Při lovu anebo v boji o život. Ale po kaž-
dém lovu nebo boji následoval odpočinek,
oslava a veselí. Dnes je člověk vystaven
prakticky denně celé řadě stresorů a odpo-
činek je silně podceňován. Přesněji, aktivní
odpočinek sportem nebo zájmovou čin-
ností. Je důležité udělat si čas sám pro
sebe! Aktivita musí být vyvážena i kvalit-
ním spánkem a relaxací. Každý z nás touží
po spokojeném životě. Pohodlnost a zhýčka-
nost moderních lidí vede k civilizačním ne-
mocem, psychickým poruchám a stavům de-
prese a věčného shonu. Neúctě k přírodě a ke
svému okolí. Zkusme se inspirovat původ-
ním životním stylem, na který nás příroda
a evoluce připravila. �

Miroslav Zagrapan
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Společnost Next Finance zveřejnila v říjnu
analýzu věnovanou SRN, její inspiraci
pro další země a tomu, zda v ČR můžeme

dosáhnout hospodářské vyspělosti Německa
Její autoři v ní analyzují poválečný vývoj SRN
až do současnosti, dávají možnost nahlédnout
do tajemství úspěchu německé ekonomiky, za-
bývají se hospodařením spolkové vlády a na
závěr uvádějí, co bychom si měli vzít z němec-
kého příkladu. Se svolením společnosti Next Fi-
nance otiskujeme některé pasáže, celý text je
na www stránkách časopisu.

Německo: tahoun evropské ekonomiky

Německo se v posledních letech stalo jedno-
značným motorem evropské ekonomiky.
O tom nás nejlépe přesvědčí pohled na vývoj
HDP. Zatímco země Evropské unie rostly od
roku 2010 průměrným tempem o 0,9 % ročně
a eurozóna o 0,6 %, německé hospodářství
rostlo v průměru o 2,0 % ročně.

Za vzor se všem dává především kondice
německého trhu práce. Ze statistik vyplývá, že
míra nezaměstnanosti na německém pracov-
ním trhu v posledních letech klesá. V součtu
roku 2014 se dostala na úroveň 5,0 %. Přitom
ještě před 10 lety německý trh práce rozhodně
nemohl sloužit jako vzor pro další evropské
státy. Německé hospodářství tehdy po splask-
nutí internetové bubliny nerostlo, navíc pře-
stalo být schopné dodržovat pravidla tehdy
tolik vzývaného evropského Paktu stability
a růstu. Bez práce bylo téměř pět milionů
Němců, konkrétně v roce 2005 činila nezaměst-
nanost v Německu 11,2 % a byla o více než
3 procentní body vyšší než v České republice.

Změna struktury německé ekonomiky

Struktura německé ekonomiky se od sjednocení
východu a západu postupně mění. Německo po
sjednocení prošlo poměrně rychlou deindustri-
alizací. Zatímco v roce 1991 tvořil průmysl
30,2 % celkové hrubé přidané hodnoty, do roku
1997 tento podíl poklesl na 24,9 % a na úrovních
kolem 25 % se drží dodnes. Klesl také podíl ze-
mědělství a stavebnictví na celkové přidané
hodnotě. Na síle naopak získávalo v 90. letech
finančnictví a pojišťovnictví či informatika/ko-
munikace. Oproti začátku devadesátých let
drobně narostl také podíl minoritních složek -
aktivit vztahujících se k realitnímu trhu, admini-
strativních a pomocných prací, dále podíl vzdě-
lávání, lidského zdraví a sociálních prací a také
umění, zábavního průmyslu a rekreace.

Co bylo potřeba změnit na německém trhu
práce, aby šlapal jako hodinky?
Na počátku nového milénia německá vláda cí-
tila, že musí dojít k razantním změnám. Ty se

měly v první řadě týkat trhu práce. V první řadě
bylo potřeba zvýšit celkovou flexibilitu trhu
práce. Podnikům mělo být umožněno lépe se
přizpůsobit podmínkám panujícím na trhu.
Všem také bylo jasné, že zlepšit fungování trhu
práce nepůjde bez částečného snížení ochrany
zaměstnance před výpovědí. Právě kvůli této
vysoké ochraně se firmy nehnaly do uzavírání
dlouhodobých pracovních smluv s novými za-
městnanci. Na německém trhu práce měly do-
stat větší prostor pracovněprávní vztahy na
dobu určitou.
K snížení nezaměstnanosti měly vést tyto tři
cesty:
1. Zvýšení poptávky po pracovních silách pro-

střednictvím snížení pracovních nákladů.
2. Rozšíření nízkopříjmového sektoru. Nižší ná-

stupní mzda měla pomoci prosadit se i jedin-
cům, kterým bránila v úspěchu na trhu práce
nízká kvalifikace, věk, délka setrvání ve stavu
nezaměstnanosti apod. Podniky si tedy
mohly stanovit nižší mzdu (na základě kolek-
tivní smlouvy).

3. Poslední cestou k nižší nezaměstnanosti
mělo být zvýšení flexibility trhu práce.
Politici si začali uvědomovat, že podniky čelí

na trhu velkému konkurenčnímu tlaku. Podni-
kům proto mělo být umožněno, aby se mohly
neustále přizpůsobovat měnícím se ekonomic-
kým podmínkám. V praxi se tak pod pojmem
„flexibilita trhu práce“ rozumí přechod od
smluvně regulovaných pracovních podmínek
(pevná pracovní doba, kolektivně dohodnuté
mzdy, zdravotní pojištění, příspěvky na dovo-
lenou, ochrana zaměstnance před propuště-
ním) na organizaci práci do značné míry bez
přesně stanovených pravidel.

Konkrétní kroky německé vlády

U moci byla v Německu na začátku nového
milénia koalice sociálních demokratů (SPD)
a Zelených. Všem bylo jasné, že se musí něco
změnit. Německá ekonomika nutně potřebo-
vala reformy, které budou reagovat na nepří-
znivý vývoj německé ekonomiky (respektive
na ekonomickou stagnaci) a na problémy s ne-
zaměstnaností v průběhu 90. let i na přelomu
tisíciletí. Proto byl v roce 2003 vyhlášen ně-
meckou vládou program Agenda 2010. Na
jeho tvorbě se podílela i tehdy opoziční strana
CDU-CSU. Program měl zajistit udržitelnost
systému sociálního zabezpečení, nastartovat
ekonomický růst a vytvořit potenciál ke snížení
nezaměstnanosti. To vše do roku 2010. Vláda
tehdejšího kancléře G. Schrödera pověřila
s výše popsaným zadáním reformy trhu práce
odbornou komisi pod vedením bývalého per-
sonálního šéfa automobilky Volkswagen Pe-
tera Hartze. Ta přišla s návrhy, na jejichž zá-
kladě vznikly celkem čtyři zákony, kterým se
dodnes přezívá „Hartz“.

Návrhy počítaly s tím, že se od základů
změní fungování úřadů práce. Ty se měly pře-
měnit na „agentury“, které budou nezaměst-
naným mnohem aktivněji zprostředkovávat
práci. V jednoduchosti se jedná o to, že neza-
městnaný od „personální agentury“ nepo-
bírá dávku, ale v podstatě měsíční mzdu. Poté
je dle poptávky zákaznické firmě krátkodobě
nebo dočasně „propůjčen“. Pozitivem pro
nezaměstnaného je, že neztrácí kontakt s pra-
covním trhem. Výhodné je to i pro podniky,
které mají možnost si zajistit dočasnou pra-
covní sílu či si s minimálními náklady otesto-
vat svého budoucího zaměstnance.

V České republice úřady práce splňují jen
velmi málo podmínek, kterými se blíží fungo-
vání personálních agentur. Tak především
nárok na podporu v nezaměstnanosti má ten,
kdo splní předem stanovené podmínky. Ty se
týkají především doby, po kterou musel být
žadatel účastníkem systému pojistného na
důchodové pojištění a po kterou musel přispí-
vat na státní politiku zaměstnanosti. Po spl-
nění těchto podmínek má žadatel nárok na
podporu v nezaměstnanosti. Její výše začíná
na 65 % předchozí čisté mzdy a postupně se
snižuje. Celková délka podpory se odvíjí od
věku žadatele. Co je ale podstatné – v českém
prostředí neexistuje vztah mezi podporou
v nezaměstnanosti a na druhé straně odvádě-
nou prací žadatele v době pobírání dávek.
V českém prostředí tak na rozdíl od Německa
neplatí, že nezaměstnaný od úřadu práce po-
bírá ne dávku, ale de facto plat za odváděnou
práci.

Další normy reforem Hartz pak omezily
ochranu zaměstnanců před výpovědí. Díky
tomu napomohly vzniku atypických forem za-
městnání, jako je práce na dobu určitou nebo
na zkrácený úvazek. Také byla nově defino-
vána výše státního příspěvku pro dlouhodobě
nezaměstnané. Dávka přezdívaná „Hartz IV“
nahradila dřívější podporu v nezaměstna-
nosti. Ta se ještě několik let po ztrátě místa vy-
počítávala z výše předchozího platu. Neza-
městnaní se tak mohli spolehnout na po-
hodlný finanční polštář. Jejich motivace hle-
dat si práci logicky nebyla příliš vysoká. Sy-
stém byl nově upraven tak, že v prvním roce
bez práce má bývalý zaměstnanec nárok na
60 % svého dosavadního příjmu. Po jeho
uplynutí pobírá už pouze paušální částku,
která se pohybuje kolem 400 eur, plus příspě-
vek na bydlení. 

Zvláštní ustanovení platí pro lidi předdů-
chodového věku. Ti mají právo pobírat déle
vyšší podporu. Výše podpory se drobně liší
podle věku nezaměstnaných či toho, zda žijí
v jednočlenné domácnosti, nebo se starají
o rodinu. Každopádně se díky této změně vý-
razně zvýšila motivace nezaměstnaných aktiv-
něji hledat novou práci. �

V čem se může česká hospodářská politika inspirovat od Německa?
Aneb lze v ČR dotáhnout hospodářskou vyspělost Německa?
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15. MEZINÁRODNÍ VELETRH STROJÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

6 veletrhů 
1 místo

SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍ VELETRHY

FOR ENERGO
FOR LOGISTIC
FOR 3D
FOR TRANSPORT
FOR INFOSYS 
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	CI1504_28_29_V příštích letech_CNOPK_CI_SABLONA
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