
grálního změnového kritéria lépe kore-
sponduje s měřeným průběhem a lépe re-
aguje na rychlé změny měřené veličiny.
Směrodatná odchylka chyby při cyklickém
přenosu dosahuje 1,4 A oproti hodnotě
0,6 A u přenosu pomocí integrálního změ-
nového kritéria. Přenos okamžitých hodnot
má význam především při výjimečných
stavech, kdy je zapotřebí vyšší dynamika
měřených veličin.

5. Nastavení parametrů integrálního
delta kritéria
Tabulka 3 ukazuje poměr vyslaných hod-
not, průměrný čas mezi přenosy a maxi-
mální čas mezi přenosy při použití různých
nastavení integrálního změnového kritéria.
První tři řádky představují situaci, kdy je
nastaveno kritérium pouze pro fázová na-
pětí (ostatní veličiny se nevyhodnocují),
u dalších tří se vyhodnocuje napětí i proud
a v posledním řádku i činný výkon. Činný
výkon bude víceméně korespondovat
s proudem, může se však lišit v závislosti
na fázovém posunu.

Tabulka 4 ukazuje, jak se mění směro-
datná odchylka a maximální chyba v závi-
slosti na nastavení delta kritéria. Po přidání
dalšího vyhodnocovaného parametru se
výrazně sníží především jeho maximální
chyba od skutečné hodnoty. Zvyšuje se sa-
mozřejmě četnost přenosů, a proto je po-
třeba zvážit jak přesné informace obsluha
potřebuje a podle toho nastavit meze
u jednotlivých parametrů.

6. Závěr

Cyklický přenos dat i integrální změnové
kritérium výrazně snižují množství přená-
šených dat. Z hlediska shody přenesených
dat s daty změřenými je v analyzovaných
případech výhodnější použití integrálního
změnového kritéria. 

V praxi se kombinuje změnové kritérium
s cyklickým přenosem, kde lze předpoklá-
dat navýšení počtu přenosů, ale na druhou
stranu má uživatel informaci o funkci ko-
munikační linky i při dlouhodobých ustále-
ných stavech. Nepřijde-li nová hodnota ve
stanoveném intervalu je pravděpodobné,
že je na komunikačním spoji nějaká zá-
vada. Při použití změnového kritéria je
v případě dlouhého intervalu mezi přenosy
možné, že pouze nedošlo k naplnění vysí-
lacích podmínek. 

Pro nastavení parametrů integrálního kri-
téria je vhodné vzít v úvahu charakter místa
měření (hlavně z hlediska dynamiky proudů
a výkonů), požadovanou přesnost údajů
a v neposlední řadě také povolenou četnost
přenosů, aby nedošlo k přetížení komuni-
kačních cest, nebo i schopnosti obsluhy při-
cházející data vyhodnotit (to především
u přenosů z většího počtu míst). �

doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.
Ing. Jan Souček

František Ženožička
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Tab. 4. Porovnání směrodatné odchylky a maximální odchylky pro různá nastavení integrálního delta
kritéria (měření na vývodu DTS)

Obr. 5. Detail proudu v průmyslovém prostředí a jeho obraz při cyklickém přenosu po 30 s (poměr
vyslaných a naměřených hodnot 3,33 %)

Obr. 6. Záznam proudu v průmyslovém prostředí a jeho obraz při použití integrálního změnového
kritéria U2,5 I25 P25 (poměr vyslaných a naměřených hodnot 3,66 %)



Můžete nám v krátkosti představit společ-
nosti VESKOM GROUP?
Letos je to dvacet pět let, co jsme vstoupili
na český trh. Do vínku jsme si při založení
první společnosti Veskom, spol. s r.o., dali,
že budeme poskytovat komplexní služby.
Znamená to, že zákazníkovi nabídneme
vše takříkajíc od A do Z. Tedy od projektu,
přes dodávku až po následný servis. Zpo-
čátku to bylo pro dvě oblasti – kompresory,
tedy stlačený vzduch a tepelná čerpadla,
tedy vytápění. Tato kombinace vycházela
z faktu, že všichni tři zakladatelé a spolu-
majitelé firmy jsme profesně pocházeli
z Projektového ústavu ČKD, takže jsme
měli blízko k těmto technologiím. 

Shodou okolností jsme byli i ve správný
čas na konferenci, kde se představovala
pro nás novinka ze Švédska, a to tepelná
čerpadla v aplikacích pro standardní byd-
lení. V té době to byla pro české země sci-
enfiction. Cena energie byla nízká, pořizo-
vací náklady těchto ekologických zdrojů
byly vysoké a instalace s tím spojená byla
tak nákladná, že si ho mohl pořídit jen má-
lokdo. Prvních pět let bylo průkopnických,
spojených s osvětovou činností a sezna-
mováním odborné i laické veřejností
s přednostmi a výhodami, které tepelné
čerpadlo přináší. 

K dvěma nakonec přibyla třetí oblast –
chlazení, která byla spojena s našimi doda-
vateli technologií. Zastupovali jsme ně-
které z nich s tím, že jsme k nim poskyto-
vali komplexní služby. Po osmi letech jsme
naší filozofii otočili a řekli si, že chceme vy-
tvořit silnou českou společnost, která bude
dodávat služby a výrobky se stanou pod-
porou, doplňkem. Přestali jsme tak být ob-
chodní společností. 

Vznikla tak hlavní náplň VESKOM
GROUP. Tvoří ho pět sesterských organi-
zací. Každá z nich se specializuje na určitou
oblast, protože jsme nikdy nepreferovali
společnost typu „Brouk Pytlík“ dělající
všechno. Naším prvotním smyslem není
vydělat peníze za každou cenu, ale být pre-
stižní firma, která dodává kvalitní výrobky
a poskytuje kvalitní služby.   

Kombinace nabídky stlačeného vzduchu
a tepelných čerpadel má svou logiku,
přesto, co rozhodlo věnovat se právě
těmto oborům?
Jednak je to záležitost historická, jak už
jsem o tom hovořil. Jejich společným jme-
novatelem je energie, do jisté míry mají
společné ukazatele. Když se dobře uchopí,
a dnes přichází doba, kdy se o energii pře-
mýšlí jako o celku, tak se dají dobře kom-
binovat a hospodařit s nimi. 

Uvedu příklad. Přijdete jako investor za
architektem a necháte si navrhnout určitý
objekt. Architektonická kancelář udělá
návrh a přizve si speciality na topení, chla-

zení a vzduchotechniku. Většinou to jsou
nezávislé organizace, které dobře zvládají
svou problematiku. Takže budete mít mo-
derní dům, kdy každý z nositelů energie je
řešen separátně. Nemusíme pro to chodit
daleko. Známá ekologická budova v Praze
má jednu megawattu topení a jednu me-
gawattu chlazení. Zvláštností nejsou pří-
pady, kdy se v ní současně topí a chladí.
Pro nás je důležité podívat se na budovy
a další objekty jako na celek a zamyslet se
nad tím, jestli nejde všechny tři oblasti pro-
pojit. A věřte, většinou to jde. 

Když mám například kompresorovou
stanici na výrobu stlačeného vzduchu, tak
mi kompresor vyrábí i odpadní teplo a je
ho potřeba chladit. My jsme schopni teplo
transformovat a použít ho k vytápění nebo
výrobě teplé užitkové vody pro zaměst-
nance. Z jednoho zdroje tak máme dva no-
sitele energie. Chce to jen trochu přemýš-

lení a investora, který umí naslouchat a in-
vestuje do úspor ve vlastním provozu.  

Když bychom to měli konkretizovat, kde
všude nachází uplatnění stlačený vzduch,
přesněji kompresory?
Stlačený vzduch je v podstatě nositel ener-
gie. Využívá se zejména v průmyslu, ve vý-
robních a pomocných zařízeních (manipu-
lace, ovládání apod.). Tam, kde je buď
problém s možností použití přímo elek-
trické energie, nebo kde je potřeba zvětšit
výkonnost. Užití nemá jen v průmyslu. Na-
příklad  u zubaře jsou vrtačky poháněny
stlačeným vzduchem. Přitom je třeba vidět
skutečnost, že se jedná o nejdražší energii
vůbec.

Doplním, že v řadě zemí se konají po-
kusy ukládat jeho prostřednictvím elektric-
kou energii. To je možné, nicméně není to
příliš efektivní proto, že ztráty dosahují pa-
desát procent i více.   

A pokud jde o tepelná čerpadla?
Jedná se o alternativní zdroj energie, který
tepelnou energii nevyrábí, ale pouze trans-
formuje. Jejich uplatnění je široké od kla-
sického vytápění v rodinných domcích
a dalších budovách občanské vybavenosti
až po průmyslové objekty. Všude tam, kde
mohu z jedné nízkopotenciální energie zí-
skat druhou. 

Použiji jednoduchý idealistický příklad.
Když budu zřizovat sportoviště, tak posta-
vím objekt, který bude mít na jedné straně
kluziště a na druhé bazén. Při výrobě le-
dové plochy budu odebírat energii, tu pře-
transformuji do bazénu a ohřeji s ní vodu.
Za jedny peníze mám energii pro dvě vy-
užití. Toto zadání mimochodem bylo v mi-
nulém roce tématem Letní školy TZB, kte-
rou pořádá ČVUT, stavební fakulta, ka-
tedra Technických zařízení budov v čele
s prof. Karlem Kabelem, na jejíž přípravě
a organizaci se naše firma také podílí. Vy-
braní a nadaní studenti zde řeší podobné
problémy.

V čem jsou podle Vás přednosti výrobků,
jenž nabízíte, ve srovnání se stejnými pro-
dukty, kterých je na našem trhu víc než
dost?
Naši zahraniční partneři se ve všech ob-
lastech podnikání Veskomu umísťují na
předních místech globálních výrobců,
představují světovou špičku. Takže nabí-
zíme velmi kvalitní výrobky. Neméně dů-
ležitá je námi poskytovaná komplexnost
služeb a to, že jsme vytvořili tým odbor-
níků, inženýrů, kteří jsou schopni apliko-
vat výrobky do celkového řešení. Když na-
příklad přijde zákazník, který má výrobní
linku, jež potřebuje chladicí vodu, tak my
mu vymyslíme celý proces chlazení. Ne-
dodáme jen samotný výrobek, ale navrh-

Klademe důraz na kvalitu a technicky vyspělé a inovativní řešení
za použití nejnovějších technologií a na potřeby zákazníka,
řekl CzechIndustry Petr Bureš, ředitel a spoluzakladatel společností VESKOM GROUP, které úspěšně
působí na českém trhu již čtvrt století. 
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neme celý systém pro výrobní závod. To
platí i pro systém stlačeného vzduchu
a oblast tepelných čerpadel. Rozdíl mezi
standardními kotli a tepelnými čerpadly je
v tom, že musíte celý systém navrhnout.
Především odkud se bude odebírat ener-
gie, aby jí byl dostatek. K tomu jsou zapo-
třebí  technické výpočty a odborné zna-
losti. 

V této souvislosti bych rád zdůraznil, že
při výstavbě našeho Administrativně-skla-
dového areálu, kde dnes sídlí naše společ-
nosti, jsme si řekli, kde jinde než zde vytvo-
řit ukázkové a zároveň výzkumné centrum
aplikací tepelných čerpadel. Budeme tady
provozovat tepelná čerpadla, všechny hod-
noty budeme měřit a zaznamenávat a pro-
kážeme, že je to energie opravdu obnovi-
telná. Na pozemku, který je součástí ob-
jektu, jsme zřídili vrty, plošné a slinkové
kolektory, na kterých je umístěno 40 kalib-
rovaných teploměrů a dále kalorimetry. Od
roku 2008 tak monitorujeme veškeré tep-
loty a odebranou energii. Můžeme tak pro-
kázat, co se skutečně děje v hloubce i sto
metrů pod zemí po osmi sezónách.
A nejen tam, ale kdekoli v zemi, kde je
energie v zimě odebírána. 

Existují u nás i další místa, kde by se tak
podrobně zkoumal vliv tepelných čerpadel
na mělkou geotermii?
Výzkum v takovém rozsahu provádíme
jako jedni z mála v České republice. Po-
dobné instalace pro vědecké nebo studijní
potřeby jsou tři. Při výzkumu malých hlou-
bek horninového prostředí s námi spolu-
pracuje Vysoká škola zemědělská, ČVUT,
Stavební fakulta a Vysoká škola Báňská-TU
v Ostravě, podílíme se i na některých vě-
deckých projektech.  Posledním projektem
byl výzkumný úkol ve spolupráci s ČZU
a vznikla tak Certifikovaná metodika pro
využití půd jako nízkoteplotního zdroje
energie tepelných čerpadel a s ní spojená
Mapa tepelných vlastností půd České re-
publiky.  

Realizujete zakázky na klíč, konkretizujte
to prosím?
Je to hlavní motto celé společnosti, jak už
jsem o tom hovořil. Pro zákazníka se sna-
žíme udělat komplexní službu a starat se
o něj po celou dobu životnosti zařízení. Je to
nesmírně důležité i proto, že to, co si projek-
tant v návrhu vymyslí, technik s montážními
pracovníky pak realizuje a oba, technik i pro-
jektant jsou při spuštění, nastavování a tak
dále. Projektant je ten, který konstruoval sy-
stém a sám může dát technikům všechny
potřebné informace, které vložil do projektu.  

Zákazníci v Česku i na Slovensku jsou
stále více „rozmazlení“. Dnes již nestačí
jen poskytnout službu jako takovou, ale
i s určitým komfortem. Protože vaše spo-
lečnost je úspěšná, tak určitě nechybí
v nabídce ani tato přidaná hodnota...

Máte naprostou pravdu, řekl bych, že
dnes se považuje za standard, že dodáte
zařízení, které bude mít záruku deset, dva-
cet i třicet let. Komunikační technologie
jsou dnes velice rychlé. Dříve byl stav věcí
takový, že jsme nejprve museli něco na -
plánovat, pak si k tomu opatřit potřebné in-
formace, abychom se k cíli přibližovali

a vyrazili jsme na cestu... Dnes je tomu
jinak. Jste na začátku a vyrazíte na cestu,
narazíte na problém, pomocí informačních
technologií ho okamžitě řešíte a jdete dál.
Předpokladem pro to je, a taky to očeká-
vám od všech mých souputníků a dodava-
telů, že když mám problém, tak oni budou
připraveni ho okamžitě řešit. Museli jsme
se sladit a dnes skutečně naši pracovníci,
zejména ze servisu, jsou připraveni reago-
vat okamžitě a případně vyjet k zákazníkovi
v co nejkratším čase. Komfort služeb je sa-
mozřejmě náročnější jak na lidi, tak také na
ceny. To je problematické místo, protože
ne všichni chtějí akceptovat, že máme
vyšší cenu než ostatní. Nepovažují přitom
za přidanou hodnotu vše, co jim poskytu-
jeme navíc ve srovnání s konkurencí.        

Mít tepelnou pohodu v zimě a příjemný
chládek v létě zní lákavě. Má to ale jeden
háček, a tím je cena, kterou za to zapla-
tíme. Vyplatí se investice do tepelného
čerpadla nebo systému chlazení, jaká je je-
jich návratnost v průmyslových aplikacích
a v domácnostech?
Nejprve budu hovořit o jejich využití pro
bydlení, přesněji pro rodinné domy. Pr-
votní investice je samozřejmě o kus vyšší.
Naši zákazníci se už na začátku dělí na dvě
skupiny. První si chtějí pořídit bydlení za co
nejnižší investice. Ti řeší jediný problém,
nemám kde bydlet a chci mít téměř okam -
žitě střechu nad hlavou, a to za minimální
finance. Nehledí na to, kolik bude stát pro-
voz. Lze očekávat, že po nějakém čase
toto bydlení vymění a půjdou do jiného.
Druhou skupinu zákazníků tvoří většinou
lidé, kteří mají dostatečně vysoký příjem,
aby mohli pokrýt vyšší prvotní náklady
nebo jasně stanovené požadavky na své
nové bydlení . A ti se zamýšlí nad tím,
kolik je bude stát každodenní provoz.
Pokud jsou již na začátku takto osvíceni
a v rámci projektu se připravují na mož-
nosti, které dnes trh nabízí, tedy aby měli
systém, který umí chladit i topit, tak ve vý-
sledku je návratnost investice do tepel-
ného čerpadla mezi šesti až osmi roky.
Potom už jen šetří.

Opět uvedu příklad. Když zvolíte správný
topný systém, který bude umět i chladit,
tak čerpadlo přes zimu vytápí, pak přijde
léto, systém se přepne do stavu chlazení,
což se týká jen vody, která se používá k vy-
tápění. Za pár korun chladí objekt. A zís -
kané teplo se navíc vrací do země, čímž se
zlepšuje topný faktor pro zimní období. Je
to o hospodaření s energií a vytváření pří-
jemného vnitřního prostředí za téměř nu-
lové náklady. Dnes jsme navíc schopni do
systému osadit naší společností patentově
chráněné chladící moduly a strojovna
rázem umí chladit i topit zároveň, a to při
použití jednoho zařízení. V případě užití te-
pelného čerpadla s chladícím modulem si
vytváříme přijatelné vnitřní prostředí
v podstatě po celý rok, a to za minimální
provozní náklady. 

Co se týče aplikací v průmyslu, tak tam
je třeba podívat se na celý výrobní cyklus.
A říci, tady mohu teplo nebo chlad přesu-
nout nebo obráceně, budu chladit kance-
lářskou část a odebrané teplo využiji ve vý-
robní lince nebo na ohřev teplé vody. Opět
je to o hospodaření s energií, i když se po-
hybujeme ve větších výkonech a více mož-
nostech. Úspory velkých fabrik nebo vý-
robních závodů jsou v podstatně o větších
číslech a většinou je návratnost, pokud je
to dobře vymyšlené, kratší. Během dvou tří
let je investice zaplacená.  

S předcházející otázkou úzce souvisí vztah
peněženka versus naše zdraví, soustředí
se zákazníci i na tuto skutečnost nebo roz-
hodují jen finance?
Jak už jsem říkal v minulé odpovědi, je to
přesně o tom, kolik chtějí investovat. Zda
potřebují vyřešit fundamentální problém,
nemám kde bydlet nebo jestli mají prostor
a možnost se zamýšlet nad tím za kolik
budou provozovat objekt a jaké vnitřní pro-
středí v něm bude. 

23
1I2016



Na každém kroku dnes vidíte, že se lidé
snaží šetřit energii, objekty se zateplují,
mění se okna. Zapomíná se však na ve-
dlejší dopad a tím je změna prostředí
uvnitř budovy. Zabalujeme se pomalu
a hezky do „neprodyšného hávu“ a tím
pádem musíme něco dělat s vnitřním pro-
středím uměle. Pokud se tak nestane, tak
máme zakrátko v bytech vysokou vlhkost,
plísně a prapodivné mikroklima. 

Spolupracuji se Stavební fakultou, podí-
lím se na zpracování posudků a tak mám
možnost vidět řadu „problematických“
bytů. Jejich majitelé zateplili budovu, vy-
měnili okna, a aby snížili náklady na vytá-
pění, tak nevětrají. V bytě mají 80 až 90pro-
centní vlhkost, ta se pak sráží na nejstude-
nějším místě. Většinou to jsou rohy. Stěny
pak jsou mokré, přidávají se plísně. Větrání
prostor je nezbytně nutné. Dříve jsme to
dělat nemuseli. Byl dostatek levné energie,
takže jsme přetápěli a měli pootevřená
okna. Energie odfučela pryč a přitom se
nám měnil vzduch uvnitř. Dnes tomu tak
není se všemi zmíněnými dopady. Vracím
se na začátek, je třeba bydlení navrhnout
tak, aby byl brán zřetel i na hygienické po-
třeby, to znamená nucené větrání, systém,
který přivede čerstvý vzduch a vytvoří kva-
litní vnitřní prostředí a nebude energeticky
náročný. To znamená vždy větrání s reku-
perací tepla.

Máte výhradní zastoupení řady zahranič-
ních firem. V čem je konkrétní výhoda to-
hoto vztahu pro vás a vaše partnery?
Jak jsem říkal na začátku, začali jsme jako
obchodní zastoupení zahraničních firem
a v té době jsme měli šanci a možnost se
spojit s velkými nadnárodními společ-
nostmi, které měly historii, know-how
a byly špičkou ve svém oboru. Tato spolu-
práce trvá po celou dobu a přináší vzá-

jemný efekt, kdy kvalitní výrobky doplňují
kvalitní služby. Konečný výsledek tak má
vysoké technické parametry a neustále
inovativní trend, naši inženýři mají k dispo-
zici všechny novinky a snaží se je apliko-
vat. 

Mám krásnou vzpomínku na jednu náv-
štěvu u našeho finského partnera, kdy mi
řekl: „Já vás Čechy obdivuji, my uděláme
novinku a vy ji hned chcete aplikovat.“
Němci a další severské země si rok počkají,
co bude, a potom začnou přemýšlet o tom,
že ji budou aplikovat ve svých projektech.
V tomto trendu pokračujeme neustále,
když je něco nového, tak to chceme vy-
zkoušet a nebojíme se jít do rizika, že ne
vždy ta novinka je cesta správným smě-
rem.    

Kde vidíte hlavní potenciál růstu společ-
nosti?
Řekli jsme si, že pokud růst, tak už ne po
stránce kvantitativní, ale kvalitativní. Ne-
ustále udržovat krok s technickými trendy
a doplňovat kádr mladými lidmi, protože ti
jsou nezaujatí, přinášejí nové myšlenky
a novou energii. Pokud rozšiřujeme nějaké
portfolio služeb, tak přidáním k tomu zá-
kladnímu. Tedy službu, jež na to navazuje
nebo tomu předchází. Nechceme jít ex-
panzí do dalších odvětví a podobně.  

S jakými hlavními problémy se ve své
práci potýkáte?
Odpověď bych rozdělil do dvou skupin.
Tou první jsou investoři. Dnes se potýkáme
s pojetím, kdy přichází zákazník, který neví,
co chce, vyžaduje to levně a strašně rychle.
Když k tomu přistoupíme s logikou věci,
tak by se měl obrátit na nějakého odbor-
níka projektanta, který mu navrhne řešení,
po domluvě vyberou to nejlepší a na zá-
kladě toho se provede realizace. Dnes je

povědomí takové, že projekt je zbytečná
záležitost, je drahý a jsou to vlastně vyho-
zené peníze. Udělá se to jen v souladu
s požadavky zákona, to znamená co nejjed-
nodušeji a nejlevněji. Ve výsledku to ale
vypadá tak, že každý dodavatel si může
dodat, co chce, konečný efekt není nikde
definován a zákazník neví, co dostává. Pak
je zděšený kolik zaplatil, že to nefunguje
atd. To je velký problém, který se nás do-
týká v každodenní praxi. 

Druhou skupinu tvoří podnikatelské pro-
středí. Dostali jsme se do situace, kdy v ob-
dobí krize se ceny stlačily na nejnižší úro-
veň, která je, a přitom se vyžaduje co nej-
vyšší kvalita. A to se příčí. Pokud chci levné
bydlení, tak nemůže být řeč o hightech
provedení, to prostě nejde. V takovém pří-
padě se hledá kompromis, který se potom
prezentujete. Museli jsme z některých kva-
litativních věcí ustoupit, začít dělat řek-
něme standardní záležitosti, tuto hranici
ale nepřekročíme. Máme svoji cenu, ztrá-
címe část zákazníků, kteří prahnou po tom
nejlevnějším, zachováváme si však pro-
fesní čest a po léta budovanou prestiž
firmy.

U tepelných čerpadel, dejme tomu sy-
stému země-voda nebo vzduch-voda, při
úsporném řešení dojde například k tomu,
že při mínus 15 stupňů Celsia jednotky ne-
topí nebo nedávají potřebné výkony a po-
dobně. Na vině jsou výrobky nízké tech-
nické úrovně a tedy levné. Stále totiž platí,
že nejsem tak bohatý, abych si mohl kupo-
vat levné věci. 

Podnikatelské prostředí v České repub-
lice nám moc nenahrává, protože v sou-
časné době se nacházíme v situaci, kdy na
jedné straně uměle snižujeme nezaměst-
nanost a chlubíme se nízkým počtem lidí
bez práce. Naproti tomu přibývají zaměst-
nanci v úřadech a roste nám byrokracie
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neuvěřitelným způsobem, nikdo nechce za
nic nést odpovědnost. Úřad nemá dva lidi
jako dříve, ale pět osob, místo tří razítek
jich potřebujete patnáct, aby úředník doká-
zal, že on to nerozhodl, ale chybu udělal
někdo jiný. 

Druhým problémem je, že když někdo
udělá nějaký podvod a vznikne z toho
kauza, tak se to zobecní a nastaví se pra-
vidla, že všichni jsou lumpové a všichni to
dělají zle. V praxi to představuje, že čin je-
dince nastaví zákony proti většině pocti-
vých podnikatelů. V naší společnosti chybí
pokora před stavem věcí, před svým posta-
vením, před vývojem a tak dále. Domní-
váme se, že jsme schopni za peníze ovlád-
nout cokoli. Nejhorší investoři, mnohdy
hodně bohatí, jsou ti, kteří si myslí, že fyzi-
kální zákony nebo zákony přírody pro ně
neplatí, že se „prostě dají koupit“. 

Uvedu technický příklad. Mám strop, ve
kterém je chlazení a stěnu. Jsou to rozdílné
materiály a bude tam muset být přiznána
dilatační spára. Investor ji tam nechce.
Upozorňuji ho, že v takovém případě to
bude praskat. „Mně to nezajímá,“ zní
úsečná odpověď. „Ale to nejde,“ odporuji.
„Jak nejde, já vás platím, tak to tak neudě-
láte,“ argumentuje. Je to popření veškeré
logiky a zákonitostí. Mohou si koupit co-
koli, narazí většinou jen v jediné záležitosti,
a to je zdravotní problém, který se jich
týká. A najednou zjistí, že se to nedá žád-
nými penězi zaplatit. To je asi jediný pří-
pad. Prostě pokora před fyzikou, lidstvem,
sociálnem, to jim chybí.       

Působíte v Česku i na Slovensku, jsou
podmínky pro podnikání v obou zemích
srovnatelné?
Na slovenský trh jsme vstoupili před pat-
nácti lety. V té době pokulhával v určitých
oblastech za naším trhem. Dnes mají oba
trhy mnoho společného, ale existují i ur-
čitá specifika, která je odlišují. Je to systém
dotací u nás, na Slovensku teprve po-
stupně vzniká, jsou to zákony, kdy to co lze
uplatnit v jedné zemi, nelze využít ve
druhé. Jsme jedna Evropská unie, ale

v technické oblasti si jede každý stát podle
svého. Přístup k byznysu je na Slovensku
trošku odlišný, tam převládá styl, kdy jedi-
nec řídí skupinu, zatímco u nás je prostředí
více demokratické. Když to shrnu, tak jsme
si blízko, ale není to stejné.   

Trh práce je v ČR prakticky vyčerpán.  Zí-
skat kvalitní zaměstnance je docela prob-
lém. Daří se vám to, jak je motivujete, aby
takříkajíc šli do toho s plným nasazením?
To je naprostá pravda, ještě umocněná
v oblasti techniky. Když se ohlédneme
o deset dvacet let zpět, tak vysoké školy,
vesměs soukromé, se specializovaly na
humanitní obory, ať to jsou právníci, eko-
nomové nebo marketingoví specialisté,
manažeři a tak dále. Studovat technické
obory, které jsou složitější, se mladým
lidem moc nechce, navíc tyto obory nebyly
nikdy tak dobře placeny. Dnes je techniků
málo, dobrých techniků je jak šafránu.
Proto jsme už při založení společnosti dbali
na spolupráci s vysokými i středními ško-
lami. Tuto spolupráci, speciálně se Země-
dělskou univerzitou a Stavební fakultou
ČVUT v Praze jsme prohloubili při vybudo-
vání našeho Výzkumného a vzdělávacího
centra v naší nové budově. Studenti k nám
přicházejí alespoň jedenkrát za semestr na
exkurzi a přednášku, aby se dozvěděli něco
navíc o alternativních zdrojích, o průmys-
lových aplikacích a jejich nasazení do
praxe. Tedy to, co mi osobně chybělo při
studiu na vysoké škole, kdy teorie byla od-
tržená od praxe. Shodou okolností moje
dcera byla před dvěma lety jeden semestr
na Technické univerzitě v Edinburghu
a mohla tak posoudit rozdíl ve studiu u nás
a tam. Je ve dvou věcech, jednak tam
přednáší lidé z praxe, takže dvě třetiny
tvoří teorie a třetinu praktické zkušenosti.
Druhý je v tom, že se tam pracuje v tý-
mech. U nás má každý známky za své zna-
losti, ale pracovat v týmu a podle toho být
hodnocen, tady chybí. Absolvent pak
neumí přijmout roli nadřízený, podřízený,
člen týmu, úkoly, termíny a tak dále. Byl
zvyklý v termínu dostat zápočet nebo ode-

vzdat nějakou práci a tím to končí. To není
o tom, jak je v naší české povaze, že když
mají být 31. 12. 2015 vyměněny občanské
průkazy, tak 29. prosince se devadesát pro-
cent z nás rozhodne, že si půjde následující
den požádat o jejich výměnu a přitom
bude nadávat, že jsou všude fronty a úřed-
níci nestíhají...

Takže pracujeme se studenty a daří se
nám s těmi šikovnými, kteří mají zájem,
navázat kontakt už při studiu. Bohužel ne-
jsme jediní, takže dnes se vrací to, co bylo
v době socialismu standardní, že firmy vy-
plácejí studentům stipendium poslední rok
nebo dva, když se zaváží, že po ukončení
školy u nich nastoupí a budou pracovat ur-
čitý počet let. Dobří studenti už jsou roze-
bráni ve třetím ročníku. Je to dobrá zpráva
pro studenty, že nemusí mít obavu z toho,
že nenajdou uplatnění. Na druhé straně se
množí případy, kdy si vychováte studenta
a pak vám ho přetáhne konkurence, která
mu nabídne lepší podmínky.

Náš problém od počátku byl, že jsme
ryze česká firma. Nikdy jsme neměli žádné
úvěry, na všechno jsme si vydělali. Naším
smyslem bylo vybudovat kvalitní fungující
společnost, a pokud nám něco vydělá, tak
budeme rádi. To se odráží na tom, že máte
nějaké finanční možnosti, na všechno si
musíte vydělat. Nadnárodní firma, když
v České republice otevře pobočku, tak na-
staví platové třídy, na které je zvyklá, a i při-
tom, že  jsou nižší, než u jejich matky v za-
hraničí, ale na naše poměry zase daleko
vyšší, než je obvyklé. Zaměstnanci těchto
poboček mají za úkol „pouze“ vytvářet ur-
čité předepsané úkoly a nemusí se přitom
sami starat o ekonomii, protože jsou „re-
žijní“ součástí celé velké společnosti. 

Od počátku nás drželo to, že takto nefun-
gují severské společnosti. Ti nedělají za-
hraniční kanceláře, ale hledají si partnery.
Když jsme s nimi začali spolupracovat, tak
si nás nejprve oťukávali, jestli jsme ten
správný technický partner, ale hlavně jestli
jsme seriózní a dá se nám věřit. Pokud
ano, tak se partnerství otočilo ve vztahy
téměř přátelské. Dnes se to bohužel trochu
odosobňuje, protože zahraniční společ-
nosti, s nimiž jsme začínali, jsou buď kou-
peny, nebo fungují v rámci koncernů či
nadnárodních uskupení a tam platí jiná
pravidla, kdy osobní vztahy se mění na
čistě obchodní styk.  

V letošním roce oslavíte čtvrtstoletí půso-
bení na českém a slovenském trhu. Jaké
překvapení chystáte v této souvislosti
svým zákazníkům, ale i těm budoucím?
Je to tak, pětadvacet let života je za námi.
Tento rok chceme pojmout jako rok oslav
25 let trvání společnosti, budeme dělat to,
co standardně připravujeme pro zákazníky,
ať už to jsou školení nebo dny otevřených
dveří, školení v zahraničí spojené s exkur-
zemi. Všechny tyto akce budou obrazně ře-
čeno v dárkovém balení a stanou se sou-
částí celoročních aktivit, které budou „os-
lazeny“ například měsíční slevou ve výši
25 procent na určité zboží, měsícem bez-
platných servisních služeb v rámci pre-
vence.  Podrobnosti vám říkat nebudu,
protože pak už by to nebylo to správné
překvapení. �
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Jaká témata to budou, pane Paclíku?
Tak především: motto letošního ročníku
Strojírenského fóra, které vlastně zastře-
šuje všechna diskutovaná témata, lze shr-
nout do věty: Klíčovým faktorem úspěchu
je osobní iniciativa. Samotná vystoupení
se pak zaměří především na tři – jak před-
pokládáme – zajímavé a přitom ožehavé
tematické okruhy. Prvním bude Export, za-
jímavé trhy a zahraniční zkušenosti, dru-
hým Nástroje výzkumu a vývoje a jejich
uplatnění v rámci inovačního procesu
a nakonec tradičně ožehavé téma Restruk-
turalizované technické školství – jeden
z nosných pilířů úspěchu firem. Tomu
bude, vzhledem k jeho naléhavosti, věno-
ván celý druhý den konference. 

Mohl byste nám je podrobněji přiblížit? 
Význam aplikovaného výzkumu a inovací
je nutné stále zdůrazňovat, protože
především inovace jsou hnacím motorem
pokroku a nástrojem konkurenceschop-
nosti firem. Umožňují jim prosadit se ve
složitém konkurenčním prostředí i mezi
obrovskými nadnárodními koncerny.
Čeští technici byli vždy ve světě známí
dobrými nápady, jež se dokázaly prosadit
a proklestit našim firmám cestu na celo-
světový trh. 

Podpora exportu, jak vidíte tuto oblast?
Naše republika je v žebříčku závislosti hos-
podářství na exportu na jedenáctém místě
z celkem 253 zemí. Export je v podstatě
otázkou, obrazně řečeno, jejího bytí a ne-
bytí. Fórum by mělo nabídnout odpovědi
na otázky, jaké podniknout kroky k tomu,
abychom byli na světových trzích stále
úspěšní. Jaká je proexportní politika na-
šeho státu? Jaké trhy jsou pro české vý-
vozní firmy momentálně nejzajímavější
a jaké nástroje zvolit, aby náš export rostl? 

Problematika technického školství byla
poměrně výbušným tématem už loňského
ročníku fóra…
Zcela určitě. Vždyť v této oblasti jde o bu-
doucnost celého našeho průmyslu, který
se neustále potýká s absolutním nedostat-
kem kvalifikovaných lidí. Abych byl
upřímný, jde o celosvětový problém. Naši
šanci vidím v užší spolupráci mezi školami
a průmyslovými podniky. Školy jsou klíčo-
vou platformou pro výchovu nové gene-
race technicky vzdělaných odborníků. Na
principu duálního vzdělávání si je de facto
vychovávají samy firmy, které budují od-
borná učiliště nebo zakládají odborné
školy. 

Co je pro pořádání fóra nejdůležitější?
Aby bylo dostatečně atraktivní pro odbor-
níky z řad přednášejících a hlavně pro
účastníky, kteří by na něm měli najít inspi-
raci pro své další pracovní směřování. 

Pro koho je Strojírenské fórum předevčím
určeno? 
Myslím, že se podařilo dosáhnout efektiv-
ního mixu zástupců strojírenských firem,
státní správy a škol samotných. Minister-
stvo průmyslu a obchodu České republiky
přijalo záštitu nad konferencí z hlediska prů-
myslové politiky státu, Ministerstvo financí
ČR z pohledu ekonomického, protože strojí-
renství je významnou součástí průmyslu
a hraje důležitou roli při tvorbě hrubého do-
mácího produktu. V neposlední řadě pak Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR proto, že jde v celostátním měřítku
o společný cíl: výchovu mladých techniků
a budování jejich pracovní kariéry ve strojí-
renství. Záštitu nad Strojírenským fórem při-
jalo v neposlední řadě i Ministerstvo zahra-
ničních věcí ČR, neboť strojírenský export
založený na promyšlené ekonomické diplo-
macii představuje neopominutelnou po-
ložku v bilanci zahraničního obchodu. 

Své zkušenosti z praxe nabídnou ve
svých vystoupeních zástupci renomova-
ných výrobních firem, ale i výzkumných
institucí zaměřených na obor strojírenství.
Zajímavé, i když možná ne vždy jedno-
značně pozitivní, budou zkušenosti mana-
žerů i pedagogických pracovníků středních
nebo vysokých škol technického zaměření.

Myslím si, že stranou by určitě neměla zů-
stat ani problematika učilišť. Tady bude ur-
čitě přínosná i otevřená výměna názorů se
zástupci MŠMT.

V té podobě, jak je Strojírenské fórum
po programové stránce připraveno, na-
bídne podle mého názoru dostatek infor-
mací a podnětů všem, kterým osud čes -
kého strojírenství leží na srdci.

V minulých ročnících byly mezi účastníky
především firmy, které nejsou součástí va-
šeho svazu. Čím si to vysvětlujete a jaká
témata vaše členské firmy nejvíce zaujala?
Svaz strojírenské technologie reprezentuje
pouze určitou část spektra strojírenských
firem. Z programu předchozích ročníků zá-
stupce našich firem zajímaly především
dva okruhy otázek – podpora exportu
a komplex problémů souvisejících se zři-
zováním odborných učilišť a středních
technických škol. Jak ale jistě víte, proble-
matikou orientace vývozu poněkud zahý-
baly sankce vyhlášené proti Ruské federaci
a hlavně pokles kurzu rublu a platební
problémy ze strany některých ruských
partnerů – a tyto otázky při nejlepší vůli
žádná strojírenská konference nevyřeší. Co
se týče školství: na MŠMT byl opět vymě-
něn ministr. Přestože v závěru prvního roč-
níku fóra proběhla velmi zajímavá diskuse,
vyzněla nakonec ve svém důsledku poně-
kud do prázdna. Nebylo totiž možné ze
strany ministerstva očekávat nějakou kon-
krétní reakci. A to může některé firmy od-
radit od účasti na takto pojatých odbor-
ných konferencích.

Loňský ročník byl přitom z pohledu náv-
štěvníků i sklady přednášek velmi
úspěšný. Zúčastnilo se ho přes 200 zá-
stupců firem. 
Minulý ročník byl našimi firmami hodno-
cen dobře. Ona totiž krystalizace profilu
Strojírenského fóra chce také svůj čas.
Loni byla prezentována řada praktických
zkušeností z oblasti školství, ale i z exportu
a výzkumu. A naším cílem je, aby třetí roč-
ník postoupil zase o kus dál, aby nabídl za-
jímavé informace, jež přinesou odpovědi
na aktuální problémy firem a budou jim ku
prospěchu. Pro účastníky je tedy důležité,
aby si řekli, ano, na Strojírenské fórum se
vyplatí jezdit. Stejně jako si velmi dobrou
pozici vydobylo žofínské Ekonomické
fórum, je naší snahou posunout Strojíren-
ské fórum do pozice, kterou si právem za-
slouží. Současně si myslím, že i naše stro-
jírenství si na oplátku zaslouží kvalitní od-
bornou konferenci. 

Měli bychom navázat na tradici, kterou tato země proslula:
šikovnost českých lidí, řemeslná zručnost 
a uplatňování dobrých nápadů

Třetí ročník Strojírenského fóra se uskuteční ve dnech 22. – 23. března v Obecním domě v Praze.  Stejně
jako v předchozích letech přinese aktuální témata k diskusi. Ředitele Svazu strojírenské technologie
Oldřicha Paclíka, jsme se zeptali, o čem budou představitelé našeho průmyslu diskutovat?
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Strojírenské fórum 2015 bylo hodně po-
stavené na případových studiích. Jaký byl
na ně ohlas?
Mohu říci, že velice dobrý. Loňské fórum
totiž nabídlo zajímavé studie od firem,
které měly auditoriu co říct. To znamená,
že pro účastníky byly takové příspěvky
velmi inspirativní, což přispělo k pozitiv-
nímu hodnocení celé konference.

Můžete říci, co bude hlavním tažným té-
matem letos?
Osobně zastávám názor, že ve strojírenství
jsou velké firmy – jako příklad mohu uvést
automobilky – nositeli inovací a tudíž jsou
v tomto směru pro ostatní určitým vzorem.
Většina strojírenských firem v České re-
publice však patří do kategorie malých
a středních podniků (SME), kterým se ales-
poň v našem oboru naštěstí daří být pro
velké nadnárodní společnosti konkurence-
schopnými partnery.

A co je důležité pro vazbu mezi průmys-
lem a školstvím?
To je otázka, kterou už řešíme na můj vkus
hodně dlouho. MŠMT by prostě v oblasti
reformy technického školství mělo respek-
tovat to, co průmysl potřebuje. Abych byl
konkrétní, jde o otázku duálního vzdělá-
vání. Měli bychom navázat na tradici, kte-
rou tato země proslula: šikovnost českých
lidí, řemeslná zručnost a uplatňování dob-
rých nápadů. Nechceme být montovnou
ani skladištěm vyspělé Evropy, a proto mu-
síme ukázat firmám, jak mohou růst, jakým
směrem se ubírat v oblasti technického
rozvoje a manažerských dovedností, aby
jejich produkce nacházela zákazníky po
celém světě. A k tomu by mělo Strojíren-
ské fórum rovněž přispět.

Co firmy sdružené v SST nejvíce pálí a jak
chcete řešení takových problémů prosadit
na fóru?
Jak už jsem se zmínil, první ročník řešil

vzhledem k tehdejší geopolitické situaci
problematiku exportu do Ruska. Druhý
ročník se ve větší míře soustředil na otázky
odborného vzdělávání, především na
úrovni středních škol a učilišť. Většina
firem nechce od státní správy návod, jak
má v daných otázkách postupovat. Ocenily
by hlavně to, aby jim nebyly kladeny pře-
kážky především administrativního charak -
teru. Tím mám konkrétně na mysli postup
při realizaci jednotlivých kroků k zavedení
zmíněného principu duálního vzdělávání.
V oblasti výzkumu bychom chtěli navázat
na dnes již poměrně značně rozpracova-
nou a na různých úrovních prodiskutova-
nou agendu kampaně Průmysl 4.0. 

A jak vnímáte konkrétně téma Průmysl
4.0?
Iniciativu Průmysl 4.0 lze vnímat jako plat-
formu pro diskusi o aktuálních cestách ke
zvýšení konkurenceschopnosti našich fi -
rem. Jde především o zajištění zdrojů in-
vestic určených pro modernizaci průmys-
lových podniků formou, která bude pro
podniky dostupná.

Máte na mysli něco konkrétního?
Určitě. Například v Itálii, pokud si firma po-
řizuje nová zařízení, stát těmto firmám na-
bídne podporu ve formě daňové úlevy
nebo takzvaných „superodpisů“, které
umožňují až 140% odpis pořízených aktiv.
Myslím si, že něco takového by bylo pro
naše firmy zcela jistě zajímavé. To by čes -
kému průmyslu, který se podílí na celkové
tvorbě hrubého domácího produktu 33
procenty, hodně pomohlo. Je to záležitost,
jež se u nás zatím systémově neřeší, snad
jen na úrovni operačních programů, ale to
je trochu něco jiného, než operativní
schválení zákona, jako je tomu v Itálii. 

Změnilo se nějak spektrum exportu našich
firem do zahraničí?
Máme k dispozici statistiky z roku 2015

a z nich plyne, že naším největším obchod-
ním partnerem stále zůstává Německo. Me-
ziročně v letech 2013/2014 došlo k markant-
nímu percentuálnímu nárůstu exportu do
Číny na úkor Ruska. Důvody jsou zřejmé. 

Jaká je podle Vás nejdůležitější otázka,
která se bude na Fóru řešit?
Zcela určitě již zmíněná problematika tech-
nického školství. Jde tu o budoucí gene-
race technicky vzdělaných lidí. Bez nich se
efektivní průmyslová výroba zajistit nedá.
Na druhé místo bych zařadil otázky spo-
jené s již zmíněnou konkurenceschopností
našim firem. To znamená formy podpory
aplikovaného výzkumu a s nimi související
iniciativa Průmysl 4.0. Jde o to, aby ro-
zumné a odpovědné osoby na všech úrov-
ních pochopily, že stát a na něj navázané
struktury prostě musí podporovat to, co
nás všechny živí.

Hovoříme o vzdělávání a sféře výzkumu.
Trochu stranou zůstává export. 
Bez exportu naše ekonomika fungovat ne-
může. Úspěšnost vývozu ale ovlivňuje
mnoho různých faktorů. Kromě geopoli-
tické situace v různých částech světa je to
především vývoj kurzu koruny. Chtěli jsme
tržní prostředí, tak ho máme. A nějak se
s tím musíme vyrovnat. Já osobně pova-
žuji dlouhodobé zásahy do přirozeného vý-
voje kurzu měny za nevhodné a tržním
principům neodpovídající. Silný kurz ale
nutí průmysl k dosažení vyšší přidané hod-
noty cestou technického progresu, což
vůbec není na škodu, naopak. Vyšší při-
dané hodnoty lze pak dosáhnout posíle-
ním aplikovaného výzkumu a rychlejším
zaváděním inovací, což zase pomůže fir-
mám k lepšímu uplatnění jejich produkce
na nejnáročnějších trzích a následně ke
zvýšení objemu exportu. Tady vidíte, jak
jednotlivé problémy, o kterých na letošním
Strojírenském fóru chceme hovořit, spolu
navzájem souvisejí. �
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Slova geniálního spisovatele, který snad
musel své vize vkládat do knih pro mlá-
dež proto, aby nebyl dospělými považo-

ván za nebezpečného podivína, jsou dnes, po
půldruhém století, skutečností. A tato realita již
dávno přesáhla rámec laboratoří, experimen-
tálních zařízení, nebo jednorázových projektů
ve vojenství a kosmické technice a nezadrži-
telně se vydala směrem ke komerčním trhům.
V tomto článku si ukážeme základní principy
a trendy v nejdůležitějších oblastech použití vo-
díkových technologií: jako zdroje energie v elek-
tromobilitě a jako stacionárních jednotek pro
výrobu elektřiny a tepla. 

Vodík a palivový článek 

Vodík jako zdroj energie může být využíván více
způsoby. Lze jej například přidávat do palivo-
vých směsí ve spalovacím motoru, případně jej
přímo spalovat v plynovém motoru. Takto byly
experimentálně provozovány třeba před cca
deseti lety některé vodíkové autobusy v Berlíně.
Tento způsoby využití energie vodíku je však
značně energeticky neefektivní.

Mnohem zajímavější je vyrobit z vodíku elek-
třinu a tu potom dále využít jako zdroj energie
pro rozmanité účely, například pro pohon elek-
trických vozidel. Zařízení, které vyrábí z vodíku
elektrochemickou cestou elektřinu, se nazývá
palivový článek. 

V palivovém článku (obr. 1) se při chemické
reakci vstupních látek – paliva a okysličovadla
– na elektrodách ponořených do elektrolytu
přeměňuje chemická energie na elektrickou
energii. Palivem bývá nejčastěji čistý vodík,
existují však i například palivo článkové energe-
tické jednotky, které si vodík na vstupu nejprve
vyrobí chemickou reakcí například z běžného
zemního plynu nebo ze směsi metanolu. 

Na anodě se z paliva odštěpují volné elekt-
rony, které při průchodu vnějším obvodem vy-
tvářejí elektrický proud. Kationty paliva prochá-
zejí elektrolytem a na katodě se slučují se
vzdušným kyslíkem a s elektrony z vnějšího ob-
vodu za vzniku vodní páry. Jako katalyzátoru,
nutného pro odštěpení volných elektronů z vo-
díku, se u mnoha typů palivových článků po-
užívá platina. I když je tohoto vzácného kovu
třeba mikroskopické množství (a tudíž například
na celkové ceně palivočlánkového vozidla se
dnes cena této platiny podílí řádově několika
málo procenty), mohlo by to do budoucna zna-
menat problém. Proto je snaha platinu do bu-
doucna nahradit jinými materiály. 

Palivové články pracují při různých provoz-
ních teplotách, od 80 °C až po 1000 °C. Články
s provozními teplotami kolem 100 °C (80 až 120
°C) se nazývají nízkoteplotní, články s vyššími
provozními teplotami jsou vysokoteplotní. Je-
jich vlastnosti jsou různé podle typu. Obecně
lze ale říci, že nízkoteplotní články jsou v porov-
nání s vysokoteplotními méně náročné na od-
olnost zařízení, ale náročnější na kvalitu paliva. 

Podle druhu elektrolytu mají také palivové
články rozmanitou energetickou účinnost a také
další vlastnosti, které je předurčují pro různé
oblasti využití. 

Například alkalické palivové články, kde elek-
trolytem bývá hydroxid sodný nebo hydroxid
draselný, mají poměrně vysokou energetickou
účinnost, která dosahuje 60 %. Tyto články jsou
jedny z nejdéle používaných (kosmická loď
Apollo ze 60. let byla například vybavena sérií
alkalických palivových článků o celkovém vý-
konu 75 kW). Energetická účinnost palivových

článků s polymerovou protonvýměnnou mem-
bránou (neboli PEM – membrána propouštějící
pouze kationty vodíku), které jsou dnes nejběž-
nější u palivo článkových elektrických vozidel,
se pohybuje v rozmezí 25 – 58 %. U palivových
článků s tavenými uhlíkatými sloučeninami
(MCFC) se energetická účinnost pohybuje
kolem 45 – 47 % a u palivových článků s pev-
nými oxidy (SOFC) kolem 35 – 43 %. U posled-
ních dvou uvedených typů, často používaných
u pevných energetických jednotek, se jako
vstupní médium zpravidla používá metan ob-
sažený v zemním plynu, případně bioplynu,
a vodík z něj následně vzniká chemickou reakcí
v energetické jednotce. 

Protože se palivový článek u vozidel používá
jako zdroj energie pro elektromotor, který umí
s energií hospodařit mnohem lépe než spalo-
vací motor, je i s touto účinností palivočlánkový
pohon energeticky významně efektivnější než
například pohon na dieselový motor nebo na
stlačený zemní plyn. Na příkladu autobusů
s různými pohony to ukazuje graf na obrázku
číslo 2.

Podobně například palivočlánková kogene-
rační jednotka může oproti kogenerační jed-
notce vybavené spalovacím motorem ušetřit až
40 % energie.

Tam, kde se jako palivo používá vodík, je
třeba jej dodat ve velmi čisté podobě (čistota
přes 99 %). A kde se vodík bere? 

Celosvětově se dnes většina vodíku (cca
95 %) vyrábí s fosilních paliv (v první řadě par-
ním reformingem zemního plynu, dále parci-
ální oxidací nižších uhlovodíků a v poslední
řadě jako vedlejší produkt při zkapalňování či

Vodíková mobilita a vodíková energetika 
– již ne vzdálená budoucnost
„Čím se tedy bude topit, nebude-li uhlí?“ – „Vodou, ovšem rozloženou na její prvky,“ odpověděl Cyrus Smith.
„Budou ji rozkládat bezpochyby elektřinou, která se stane mocnou a hybnou silou. – Věřím, že vody bude
využíváno jako paliva. Voda je uhlím budoucnosti.“ Jules Verne: Tajuplný ostrov, 1874 
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Obr. 1. Schéma fungování palivového článku
(zdroj: ÚJV Řež, a.s.)

Obr. 2. Porovnání jednotkové spotřeby energie u různých pohonů autobusů a vlastní výpočty 
(zdroj: Clean buses for your City, CIVITAS 2014)



zplyňování uhlí). Všechny tyto procesy jsou do-
provázeny výraznými emisemi CO2. Tímto způ-
sobem nicméně vzniká vodík především jako
odpadní surovina v chemické výrobě a pří-
padný provoz palivočlánkových elektrických
vozidel pak není příčinou jejich vzniku. Jedná
se vlastně o využití odpadu či druhotných su-
rovin pro energetické účely.

Současně ve světě existuje řada projektů,
kdy je vodík vyráběn pomocí elektrolýzy štěpe-
ním vody za využití „zelené“ elektřiny z obno-
vitelných zdrojů energie (fotovoltaika či vítr).
V případě, že je takto vyrobený vodík použit
v dopravním sektoru, mohou se emise CO2

v celém řetězci od výroby k pohonu blížit nule
a být zatíženy pouze požadavky na kompresi
vodíku při tankování. Do této kategorie spadá
většina nově vybudovaných zdrojů vodíku pri-
márně zaměřených na jeho výrobu pro provoz
palivočlánkových vozidel.

Emise a „ekologie“ palivových článků

Pokud jde o emise a s nimi spojenou „ekologič-
nost“ palivočlánkových zdrojů energie, je třeba
rozlišit emise v místě použití a emise v celém
řetězci „well-to-wheel“, tedy doslova „od jámy
po kolo“.

Z toho, co jsme si řekli výše, je zřejmé, že
lokální emise palivočlánkových aplikací jsou
nulové. Emise „well-to-wheel“ u palivových
článků se odvíjejí od konkrétního způsobu vý-

roby. Jak řečeno, je přitom třeba rozlišit, zda
tyto emise vznikají kvůli použití vodíku v pali-
vovém článku nebo zda by vznikaly i bez něj. 

Porovnáme-li tedy například emise sklení-
kových plynů na ujetý kilometr u palivočlán-
kových vozidel oproti emisím ze spalovacích
motorů, mohou se pohybovat od téměř nuly
(při výrobě vodíku elektrolýzou z obnovitel-
ných zdrojů) po více než ekvivalent emisí
spalovacího motoru (při výrobě z fosilních
paliv). Ve druhém případě však s tím, že tyto
emise nevznikají jako důsledek provozu pali-
vočlánkových vozidel, nýbrž jako efekt pří-
slušné chemické výroby, ať se již vzniklý
vodík dále používá pro pohon vozidla nebo
jinak.

Vedle emisí skleníkových plynů šetří pali-
vočlánkové pohony vozidel či palivočlánkové
energetické jednotky oproti tepelným strojům
další škodlivé emise, které vznikají bez ohledu
na druh pohonu. Patří sem zejména pevné
částice nebo oxidy dusíku, které vznikají na-
příklad i při spalování takového „zeleného“
paliva, jako je zemní plyn. 

Palivočlánková mobilita 
– začalo to vidlicemi 
Jednou z nejstarších oblastí mobility, kde se za-
čaly používat palivočlánkové energetické
zdroje, jsou elektrické vidlicové vozíky a další
manipulační technika. Podobně jako bateriové

manipulační vozíky se tato technika používá ze-
jména tam, kde je nutný nebo žádoucí beze-
misní provoz při manipulaci s materiálem. Pa-
livové články jako zdroj elektrické energie mají
však oproti bateriím některé významné pro-
vozní výhody, zejména ve větší produktivitě
a menších provozních nákladech, což je dáno
náročností bateriového hospodářství a dobou
dobíjení baterií oproti plnění vodíkové nádrže.
Podle některých zdrojů ušetří palivočlánkové
vidlicové vozíky oproti bateriovým 80 % ná-
kladů na pracovní sílu při plnění/dobíjení a 75 %
prostoru.

Tomu odpovídá i rozvoj této oblasti palivoč-
lánkové elektromobility, především na americ-
kém trhu. Ten dnes nabízí palivočlánkové vidli-
cové vozíky s energetickými jednotkami od pěti
různých výrobců. Typickým představitelem pa-
livočlánkové pohonné jednotky pro manipu-
lační techniku v USA je technologie GenDrive
od společnosti Plug Power pracující s napětím
36 V DC při výkonu 8 kW nebo 48 V DC při vý-
konu 10 kW. Tato technologie využívá palivové
články kanadského výrobce Ballard. Zásoby vo-
díku pohybující se od 1,5 do 1,8 kg vystačí na
provoz při osmihodinové směně a jejich do-
plnění trvá méně než tři minuty. V porovnání se
stejně výkonnými bateriemi ušetří 30 % veške-
rých provozních nákladů při produktivitě vyšší
o 15 %.

Celkový počet palivočlánkových manipulač-
ních vozíků v USA již dříve přesáhl tisícovku
a po realizaci záměrů společnosti Walmart jich
zde bude fungovat přes tři tisíce. Evropské ově-
řovací projekty naproti tomu sledují jako opti-
mistickou cílovou hodnotu v příštích letech 200
palivočlánkových manipulačních vozíků na 10
– 20 místech v Evropě.

Palivočlánkové osobní 
a užitkové automobily
Palivočlánkové osobní a užitkové automobily
dnes zvolna přicházejí do nabídek významných
světových automobilek jako je Hyundai či
Toyota, ale také například Volkswagen. Jak ta-
kové palivočlánkové osobní auto vypadá, si
ukažme na příkladu jednoho z nich, o němž se
dnes velmi často hovoří. Je jím palivočlánkový
sedan Toyota Mirai. 
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Obr. 3. Toyota Mirai (foto: Toyota)

Obr. 4. Toyota Mirai – schéma pohonu (zdroj: Toyota) 



Základem pohonu tohoto vozidla (obr. 4) je
systém Toyota Hybrid Synergy Drive, známý
například z hybridních vozů Toyota Prius.
Vlastní pohon v jeho nejnovější verzi obstarává
synchronní střídavý elektromotor o nominál-
ním výkonu 60 kW a maximálním výkonu 90
kW, pracující s napětím 650 V AC. Jako zásob-
ník elektrické energie slouží nikl-metal-hydri-
dová (NiMH) baterie o napětí 273,6 V a kapacitě
6,5 Ah. Systém je doplněný ostatní trakční vý-
zbrojí (trakční invertor) a účinným energetic-
kým managementem. Primárním zdrojem elek-
trické energie je palivočlánková jednotka o vý-
konu 100 kW, která pracuje s čistým vodíkem
o tlaku 70 MPa. Palivový článek během provozu
běží nepřetržitě, a pokud je vozidlo v klidu, do-
bíjí trakční baterii. Elektřinu tak získává elektro-
motor podle okamžité situace z baterie nebo
přímo z palivového článku.

Kombinace palivočlánkového zdroje a trakč-
ních baterií není pouhým výmyslem konstru-
ktérů, nýbrž způsobem, jak optimálně využít
vlastností obou energetických zdrojů: Zatímco
palivový článek může běžet po celou dobu pro-
vozu na plný výkon a pokrývat základní spo-
třebu energie pro pohon, trakční baterie vy-
krývá výkyvy v okamžité spotřebě energie.
Oproti čistě palivočlánkovému pohonu se touto
kombinací ušetří více než polovina spotřebo-
vané energie. Jak uvidíme dále, tato koncepce
se dnes používá také například u palivočlánko-
vých autobusů.

Prakticky dosažitelný dojezd na jedno napl-
nění nádrže činí cca 650 km, přičemž vlastní
tankování vodíkem trvá cca 3 minuty.

Palivový článek však nemusí být hlavním
a jediným zdrojem elektrické energie pro
trakční elektromotor automobilu. Lze také vy-
užít bateriový elektromobil a pro prodloužení
dojezdu jej doplnit palivočlánkovou energetic-
kou jednotkou. Příkladem je užitkový vůz Re-
nault Kangoo ZE-H2.

Základem jeho konstrukce je užitkový elek-
tromobil Renault Kangoo ZE, poháněný 44kW
elektromotorem. Jako zásobník energie slouží
22kWh lithium-iontové trakční baterie, umís-
těné pod podlahou vozidla, které umožňují do-
jezd na jedno nabití až 170 km při maximální
rychlosti 130 km/h.

Elektrický pohon je ve verzi H2 doplněný
o palivočlánkový prodlužovač dojezdu o vý-
konu 7 kW. Palivem je čistý vodík o tlaku 35
nebo 70 MPa. Spotřeba vodíku činí 0,3 kg/h,
tedy cca 1 kg/100 km v městském provozu.

Nádrž je schopna pojmout až 1,5 kg vodíku.
Celkový dojezd vozidla na jedno nabití trakčních

baterií a jedno naplnění nádrže se tak v měst-
ských podmínkách podle výrobce prodlouží na
cca 320 km, tedy na téměř dvojnásobek.

Jak patrno, v obou případech se využitím pa-
livového článku spojují výhody elektromobilu
(lokálně plně bezemisní provoz) a automobilu
se spalovacím motorem (dojezd na jedno napl-
nění nádrže či nabití baterií pohybující se ve
stovkách kilometrů. Počty těchto automobilů ve
světě se dnes pohybují odhadem ve stovkách
a poptávka roste. Jen Toyota obdržela loni
v USA více než 1900 objednávek na výše zmí-
něný model Mirai. Zpravidla jsou tato vozidla
součástí velkých projektů čisté mobility, kdy uži-
vateli jsou především veřejné organizace. Pali-
vovými články jsou tak dnes poháněny třeba
i některé typické londýnské taxíky. 

Palivočlánkové autobusy 

Jedním z důležitých vývojových směrů v oblasti
bezemisní městské dopravy jsou palivočlán-
kové autobusy. Podobně jako palivo článková
osobní auta spojují výhody lokálně bezemis-
ního provozu elektrických vozidel a dojezdu na
jedno naplnění nádrže či nabití baterií dostaču-
jícího pro celodenní provoz. Palivočlánkových
autobusů jezdí dnes po Evropě, USA a Kanadě
desítky až stovky a poptávka, podobně jako
u palivočlánkových osobních automobilů,
rychle roste. K nejznámějším výrobcům těchto
autobusů patří belgický Van Hool, německý
EvoBus nebo kanadský New Flyer. Vznikají
i další prototypy, například tzv. American Fuel
Cell Bus v USA nebo palivočlánkový autobus
Toyota, používající pohon odvozený od výše
zmíněného sedanu Toyota Mirai. 

Ukažme si nyní takový palivočlánkový auto-
bus blíže, opět na konkrétním příkladu auto-
busu EvoBus typu Mercedes-Benz CITARO
FuelCELL Hybrid o přepravní kapacitě 66 osob,
z toho 33 sedících (obr. 5). Jako zdroj energie
slouží dva palivočlánkové moduly o celkovém
výkonu 120 kW, doplněné lithium-iontovými
bateriemi o kapacitě 26 kWh s výkonem 258
kW. Celkem 35 kg vodíku o tlaku 35 MPa je ulo-
ženo v sedmi nádržích. Palivočlánkové moduly,
nádrže na vodík i trakční baterie jsou umístěny
na střeše vozidla. K pohonu slouží dva elektro-
motory, každý o výkonu 80 kW, zabudované
v nábojích kol. Spotřeba vodíku se pohybuje
v rozmezí 10 – 14 kg/100 km. Pro různé evrop-
ské projekty bylo těchto autobusů vyrobeno
více než dvacet.

Pět těchto autobusů provozuje v rámci ev-
ropského projektu CHIC od roku 2011 společ-
nost PostAuto Schweiz AG, hlavní švýcarský
autobusový dopravce, v hornatém terénu švý-
carského kantonu Aargau. Ke konci července
2015 dosáhly tyto autobusy důležitý milník: do-
hromady najezdily celkem milion kilometrů.

Podobně jako u palivočlánkových osobních
a užitkových automobilů se i u palivočlánko-
vých autobusů uplatňují dvě základní koncepce:
palivočlánková jednotka jako hlavní zdroj ener-
gie doplněná trakčními bateriemi pro vyrovnání
výkyvů ve spotřebě během jízdy nebo bateri-
ový elektrobus s palivočlánkovým prodlužova-
čem dojezdu. Příkladem druhého řešení je klou-
bový elektrobus od polského výrobce Solaris
s přídavnou palivočlánkovou jednotkou, provo-
zovaný v Hamburku. 

Na rozdíl od osobních automobilů používají-
cích vodík o tlaku 70 MPa, si palivočlánkové
autobusy, podobně jako jiná těžká palivočlán-

ková vozidla, zpravidla vystačí s tlakem polovič-
ním. To omezuje jejich dojezd na jedno napl-
nění nádrže, zároveň to však klade menší ná-
roky na kompresi vodíku i na konstrukci nádrží.
Pohon je obvykle řešen tak, aby autobus na
jedno naplnění ujel cca 300 km, což je dostaču-
jící pro celodenní provoz s nočním naplněním. 

Na kolejích, na vodě i ve vzduchu 
– další palivočlánková elektromobilita
Palivové články dobývají nejen silnice, ale i ko-
leje, vodu a vzduch. Opět několik příkladů:

Francouzský výrobce elektrických doprav-
ních prostředků Alstom například od loňska při-
pravuje pro regionální dopravu v Německu
elektrické vlaky s palivočlánkovými zdroji ener-
gie od kanadského výrobce Hydrogenics. Čín-
ský trh se pro změnu ve velkém chystá na vy-
užití palivových článků u tramvají. Pro aplikace
v kolejové dopravě je ovšem třeba nejprve vy-
vinout a odzkoušet dostatečně silné palivočlán-
kové zdroje elektřiny. 

V roce 2008 zahájila plavbu v Hamburku
elektrická vyhlídková loď Alsterwasser. Zdrojem
elektřiny pro její pohon je 48kW palivový článek
od německého výrobce Proton Motor. 

V německém Stuttgartu se v rámci projektu
HY4 nyní připravuje futuristické čtyřmístné pa-
livočlánkové letadlo, jehož první start se plánuje
na léto 2016 (obr. 6). S cestovní rychlostí 145
km/h, maximální rychlostí 200 km/h a skrom-
nými požadavky na délku přistávací dráhy si
tento plně bezemisní letoun dělá ambice na bu-
doucí využití jako ekologické aerotaxi na husté
síti německých regionálních letišť. 

Palivočlánkové elektrárny, kogenerační
jednotky, záložní zdroje
Samostatnou kapitolou jsou stacionární pali-
vočlánkové zdroje energie. Palivový článek se
zde používá pro výrobu elektřiny nebo (častěji)
jako zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla neboli kogeneraci. 

Hlavní doménou je tzv. mikrokogenerace,
neboli energetická jednotka pro výrobu elek-
třiny a tepla pro domácnosti, resp. rodinné
domy nebo malé firmy, s elektrickým a tepel-
ným výkonem řádově v jednotkách kilowattů.
Těch je nyní jen mezi evropskými uživateli řá-
dově mezi tisícem a dvěma tisíci kusů. Na trhu
se však stále častěji objevují i palivočlánkové
jednotky s výkony většími, pohybujícími se až
v megawattech.  

Palivočlánkovou jednotku u těchto větších
výkonů lze dále doplnit o expanzní turbínu, pra-
cující na principu tzv. Rankinova organického
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Obr. 5. Palivočlánkový autobus EvoBus 
(foto: PostAuto Schweiz AG)

Obr. 6. Vizualizace palivočlánkového letadla HY4
(zdroj: DLR) 



cyklu. Při něm je využívána energie při expanzi
stlačeného zemního plynu na normální atmo-
sférický tlak, která by jinak zůstala nevyužitá.
Prakticky jde o turbogenerátor pracující po-
dobně jako parní turbína s generátorem, převá-
dějící tepelnou energii páry na mechanickou,
a následně elektrickou. Plyn (tedy organická
látka), který je zde použit místo vodní páry, se
vyznačuje vyšší molekulovou hmotností než je
voda, což vede k pomalejším otáčkám turbíny,
nižšímu tlaku a menší erozi kovových částí a lo-
patek turbíny. Výše uvedená elektrická účinnost
vlastního palivového článku je tímto způsobem
zvyšována až na 60% účinnost celého energe-
tického zařízení.

Příkladem malé mikrokogenerační jednotky
je Vitovalor 300-P, určený do obytných budov
pro jednu až dvě domácnosti. Tato kogenerační
jednotka vznikla ve spolupráci firem Viessmann
a Panasonic. Pro její instalaci je zapotřebí plo-
cha 0,65 m2. Elektrický výkon zařízení je 750 W
a tepelný výkon 1 kW, což odpovídá denní vý-
robě cca 15 kWh elektrické energie a 19 kWh te-
pelné energie. Při tomto výkonu pokryje Vito-
valor 300-P většinu běžné denní spotřeby jedné
domácnosti.

Naopak největším palivočlánkovým zdrojem
energie na světě je v současné době tzv. pali-
vočlánkový park Gyeonggi Green Energy, který
byl zprovozněn v polovině února 2014 v jihoko-
rejském městě Hwasung (obr. 7). Tento park má
celkový instalovaný výkon 59 MW. Rozkládá se
na ploše cca 2 hektary a sestává z 21 palivo -
článkových jednotek od amerického výrobce
FuelCell Energy, každá o výkonu 2,8 MW.
Kromě plynulé dodávky elektřiny dodává tento
park také teplo pro dálkové vytápění. 

Mezi další zajímavá využití palivových článků
ve stacionárním režimu patří například záložní
zdroje energie (UPS) pro nejrůznější účely. 

Příkladem takovéhoto zdroje může být UPS
s palivočlánkovým zdrojem energie od němec-
kého výrobce Proton Motor, nabízený s moduly
o průměrném výkonu 5 a 20 kW, který lze krát-
kodobě (po dobu méně než 60 s) zvýšit o 20 %.
Základem těchto zařízení jsou palivočlánkové
jednotky vlastní konstrukce Proton Motor, po-
užívající technologii protonvýměnné mem-
brány, s čistým vodíkem o tlaku 20 nebo 30
MPa jako palivem. V závislosti na dodávaném
výkonu se doba provozu zařízení na jedno napl-
nění nádrže pohybuje (za příznivých teplotních
podmínek) v rozmezí od 10 hodin při 20 kW po
72 hodin při 2,7 kW. 

Takovéto záložní zdroje si u výrobce objed-
naly i německé státní dráhy (DB) náhradou za

dosluhující dieselové agregáty. Ve prospěch pa-
livočlánkového zdroje přitom hovořil nejen be-
zemisní provoz, ale i vysoké náklady na údržbu
u původních dieselových zdrojů.

Otěže přebírá trh

Pořizovací náklady palivočlánkových zařízení
stále ještě několikanásobně převyšují kon-
venční technologie. S vývojem technologií
a s počtem aplikací však přichází ke slovu i eko-
nomie z rozsahu a jednotková cena těchto zaří-
zení postupně klesá.

Od devadesátých let dvacátého století napří-
klad klesly pořizovací náklady palivočlánkových
autobusů v průměru o více než 75 %. Během
následujících patnácti let se čeká další pokles
o více než 40 %. 

Kanadský výrobce palivočlánkových jedno-
tek Ballard, jeden z nejznámějších ve svém
oboru, například uvádí, že u své současné pali-
vočlánkové jednotky pro těžká vozidla FCvelo-
city®-HD7 snížil oproti jejímu vývojovému před-
chůdci investiční a provozní náklady o 30 % při
současném zvýšení životnosti zařízení. To je
dáno úspornější konstrukcí s menším počtem
součástek, snížením spotřeby energie při běhu
naprázdno a v neposlední řadě velkou séri-
ovostí většiny komponent, která snižuje kapitá-
lové náklady výrobce na jednotku produkce. Za
uplynulých šest let se tak podařilo snížit náklady
energetických jednotek tohoto výrobce o 65 %.

Přes to všechno zůstávají palivočlánková
elektrická vozidla zatím investičně dosti ná-
kladná. 

Aktuální cena nejmodernějšího palivočlán-
kového autobusu pro Rotterdam kupříkladu
činí v přepočtu cca 23 mil. Kč. Cena baterio vého
elektrobusu se na evropských trzích naproti
tomu pohybuje (v závislosti na konfiguraci vo-
zidla) v rozmezí cca 10 – 15 mil. Kč, zatímco
standardní dieselový městský autobus dnes
pořídíme za cca 5 – 8 mil. Kč.

U palivočlánkových osobních automobilů cílí
jejich výrobci především na konkurenci s luxus-
ními elektromobily značky Tesla, kde jsou aktu-
álně nabízené ceny (nakolik jsou veřejně publi-
kovány) navzájem srovnatelné. Ceny u „stan-
dardních“ elektromobilů typu Nissan Leaf jsou
přitom až o polovinu nižší. Pochopitelně poři-
zovací náklady v případě jednotlivých rozvojo-
vých projektů spolufinancovaných z různých
zdrojů se mohou od těchto relací odchylovat. 

Po provozní stránce vykazují palivočlánkové
zdroje energie vysokou míru spolehlivosti,
která se příznivě promítá do jejich provozních
nákladů. Například vlastní energetická jednotka
zpravidla bývá nejméně zranitelnou součástí
palivočlánkového autobusu. Nejčastějším dů-
vodem odstávky těchto autobusů mimo provoz
jsou již tradičně zcela banální mechanické zá-
vady typu prasklé čelní sklo, prasklé potrubí,
nefungující ventil apod. To ovšem jsou dětské
nemoci všech prototypů bez ohledu na druh
pohonu. 

Samostatnou kapitolou je vodíková plnicí in-
frastruktura, do níž je nutno investovat nemalé
částky. Jen Německo například deklaruje do
roku 2023 vybudování sítě cca 400 vodíkových
plnicích stanic.

Do této oblasti podnikání nyní vstupují velké
a bohaté petrochemické a plynárenské společ-
nosti, které ve vodíkové ekonomice tuší bu-
doucnost. Za všechny hovoří výrok zástupce
koncernu Shell, citovaný v souvislosti s přípra-

vou evropské studie palivočlánlových a bateri-
ových elektrických autobusů: „A zase budeme
první!“

I když jsou tedy palivočlánkové technologie
co do ceny stále ještě neschopné konkurence
s masově vyráběnými konvenčními řešeními,
je zřejmé, že do budoucna tomu může být jinak.
Svoji roli přitom může sehrát mj. nedostatek fo-
silních paliv i větší politický tlak na ochranu ži-
votního prostředí.

Z hlediska tržní zralosti palivočlánkových
technologií je zřejmý náskok Severní Ameriky,
tedy Kanady a USA, nebo Japonska před Evro-
pou. Zjednodušeně lze říci, že zatímco Evropa
zkoumá a vyvíjí, Amerika a Japonsko prodávají.
Je například typické, že většina evropských pa-
livočlánkových autobusů používá kanadské pa-
livové články a výrobce palivočlánkových sta-
cionárních zdrojů z USA uzavírá dohody s ev-
ropskou energetickou skupinou o společné ex-
panzi na evropských trzích. 

Do hry zároveň vstupuje čínský trh s obrov-
ským potenciálem odbytu, který se bude nej-
spíš pohybovat o řády výš než kdekoli jinde. Při-
tom z uzavíraných dohod o spolupráci je již
nyní zřejmé, že první na něm budou profilovat
(a následně profitovat) opět zavedení výrobci
palivočlánkových zařízení z Kanady. 

S příležitostmi, které nabízí zahraniční spolu-
práce v globálním měřítku, i s významnou pod-
porou palivočlánkových technologií v Evropě
se nicméně může tento stav proměňovat. 

České úspěchy i otazníky 

Hlavním nositelem vodíkových technologií pro
praktické použití je v České republice ÚJV Řež,
člen skupiny ČEZ. Na poli vodíkových techno-
logií má na svém kontě dva významné projekty.

Prvním z nich je TriHyBus – trojitě hybridní
autobus (obr. 8), který pro svůj pohon využívá
elektromotor zásobený elektrickou energií ze tří
různých zdrojů: palivový článek, baterie a su-
perkapacitor. K pohonu slouží 120kW asyn-
chronní elektromotor od Škoda Electric. Jako
zdroje energie slouží palivový článek, trakční
baterie a superkapacitory. Palivový článek ně-
meckého výrobce Proton Motor (PEM techno-
logie) má relativně malý maximální výkon 48
kW a malou dynamiku. Doplňuje jej 22 lithium-
iontových trakčních baterií o maximálním vý-
konu 120 kW a čtyři superkapacitory o výkonu
až 200 kW při rozjezdu. O efektivní zapojení
těchto zdrojů do pohonu autobusu se stará sa-
mostatná řídicí jednotka. Výsledkem je velmi
nízká spotřeba vodíku (7,5 kg/100 km oproti
běžným 10 kg/100 km nebo více u standardních
palivočlánkových autobusů – viz příklad výše). 

TriHyBus byl vyvinut a zprovozněn rámci
projektu spolufinancovaného z národních a ev-
ropských zdrojů, který byl realizován v letech
2008 – 2009. Autobus TriHyBus je nyní příleži-
tostně provozován v MHD Neratovice a jedná
se o jeho další budoucnosti. 

Pro účely tohoto projektu byla v Neratovicích
zřízena vodíková plnicí stanice, zatím jediná
v ČR. 

Palivočlánkovým pohonem, tentokrát apliko-
vaným na malá experimentální vozidla, se za-
bývá také Vysoká škola báňská – Technická uni-
verzita v Ostravě. 

Jiným českým počinem je projekt „Akumu-
lace energie z obnovitelných zdrojů energie ve
vodíku“, který byl realizován v letech 2010 –
2013 s testovacím provozem v roce 2014. Jeho

31
1I2016

Obr. 7. Palivočlánkový park Gyeonggi Green
Energy (foto: FuelCell Energy)



nositelem je opět ÚJV Řež. Cílem projektu bylo
vyvinout, realizovat a optimalizovat systém pro
akumulaci elektrické energie ze zdroje s pro-
měnlivým výkonem. Jako obnovitelný zdroj
energie byly zvoleny běžné fotovoltaické pa-
nely, které si řada lidí pořizuje například na ro-
dinné domy. Dosavadní provoz ukazuje života-
schopnost takového systému. Projekt se tak
řadí bok po boku jiným úspěšným systémům
v této výkonové kategorii v zahraničí. 

Není proto náhodou, že Česká republika byla
loni v červnu prvním z nových členských států
EU, kterému Německo nabídlo oficiální spolu-
práci v oboru vodíkových technologií a palivo-
vých článků. Došlo k tomu formou přizvání ČR
do mezivládní podpůrné skupiny pro rozvoj vo-
díkových technologií, kde se bude ČR spolu
s Švédskem, Rakouskem, Nizozemskem, Vel-
kou Británií, Francií a Dánskem podílet na roz-
voji vodíkové infrastruktury v regionu. Tato spo-
lupráce nabízí přístup k pokročilým technolo-
giím, spolupráci s německými firmami a v ne-
poslední řadě i možnost využít investice z ně-
meckého Národního inovačního programu. 

Přes tyto úspěchy je zde důvod k zamyšlení
nad směrováním a budoucností „vodíkové eko-
nomiky“ v ČR. 

Například zmíněný TriHyBus je bezesporu
geniální, avšak neopakovatelný. Jak uvedeno
výše, technologie palivočlánkového pohonu
udělaly v posledních letech významný skok
směrem k sériovosti produkce, kdy palivočlán-
ková jednotka by měla mít podobu kompaktní
„krabice“, jednoduše zabudovatelné do stan-
dardní autobusové, resp. elektrobusové karo-
serie. V USA tento pokrok cíleně řídí a financuje
Národní laboratoř pro obnovitelné zdroje
(NREL) ve spolupráci s Federálním úřadem pro
hromadnou dopravu (FTA). V EU je podobným
způsobem zaměřen zejména projekt 3Emotion
s „vlajkovou lodí“ evropských palivočlánko-
vých autobusů, belgickým výrobcem Van Hool
(pro Evropu a USA jich vyrobil již více než pa-
desát). Z tohoto pohledu zůstává TriHyBus na-
dále především živou laboratoří, spíše než vzo-
rem pro budoucí sériovou výrobu. Živou labo-
ratoří, která má už nyní za sebou „téměř dvě
třetiny“ životnosti běžného autobusu. 

České prostředí v oblasti „vodíkové ekono-
miky“ se dnes bezesporu točí především kolem
výzkumu vodíkových technologií. Finanční
podpora na státní úrovni přitom zahrnuje i uži-
vatelskou sféru. Nákup palivočlánkových vozi-
del pro městskou dopravu je podporován z In-

tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu v resortu místního rozvoje (IROP). Pod-
poru aplikací vodíkových technologií v rámci
rozvoje nízkouhlíkových technologií v organiza-
cích si dal do vínku také Operační program Pod-
nikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OPPIK) v resortu průmyslu a obchodu. Ke spo-
lufinancování veřejných vodíkových plnicích
stanic se hlásí Operační program Doprava (po-
čítá se s vybudováním 3 – 5 vodíkových plnicích
stanic do roku 2025). 

Úhrnem: Jistě existují země, které věnují vo-
díkovým a palivočlánkovým technologiím na
vládní úrovni více pozornosti. Ani v Česku však
není důvod k nářkům na nedostatek zájmu „se-
shora“. Je přitom zřejmé, že chceme-li cokoli
„prodat“, musíme si nejprve ujasnit, co a komu
prodáváme a následně nabídnout konkrétní
užitek konkrétnímu příjemci. Jiný užitek bude
očekávat dopravce, jiný průmyslový dodavatel
finálního produktu, jiný starosta města, jiný
úředník na ministerstvu a jiný politik na té či
oné úrovni. 

Česká vodíková technologická platforma
(HyTEP), která jako profesní sdružení zastřešuje
lidi a organizace zabývající se vodíkovými a pa-
livočlánkovými technologiemi, dnes naproti
tomu nabízí veřejnosti spíše jakýsi technicko-
akademický „univerzální vodíkový balíček“ bez
jasného zaměření na konkrétní cílovou skupinu.
Je otázkou, zda cesta k rozšiřování vodíkových
a palivočlánkových technologií v české praxi
povede přes takovéto univerzální balíčky nebo
spíše přes základní principy marketingového ří-
zení, jimž – jak patrno – se nevyhne ani vodí-
ková ekonomika. 

Možná je česká scéna připravena na vstup
silného hráče, který vytuší příležitost, pohrdne
stávajícími formálními i neformálními struktu-
rami a zachová se podle známého úsloví: Voják
se stará – voják má.  

Závěrem

Co tedy víme?
Zdroje fosilních paliv, především ropy a zem-

ního plynu, nejsou (bez ohledu na různost
všech odhadů) neomezené a jednou budou vy-
čerpány nebo se jejich čerpání stane neekono-
mické. Velké množství těchto zdrojů se navíc
nachází v regionech, které lze označit za rizi-
kové.

Dát kolo do pohybu je energeticky efektiv-
nější pomocí proudu v cívce elektromotoru než
expanzí výbušné směsi ve válci spalovacího
motoru. Podobně je, zejména u menších ener-
getických jednotek, energeticky efektivnější vý-
roba elektřiny elektrochemickým procesem
v palivovém článku oproti generátoru poháně-
nému tepelným strojem. 

Vyprodukované emise „well-to-wheel“ u pa-
livočlánkových jednotek závisí na způsobu vý-
roby vodíku, zpravidla jsou však významně
nižší než u spalovacích motorů a v případě vý-
roby vodíku elektrolýzou z obnovitelných zdrojů
jsou prakticky nulové. Lokálně je provoz pali-
vočlánkových aplikací zcela nebo téměř beze-
misní (podle použitého média na vstupu). 

Současné baterie u elektrických vozidel stále
neumožňují takový uživatelský komfort jako
spalovací motory, především z hlediska do-
jezdu a délky nabíjení. Palivo článková elektrická
vozidla naproti tomu nabízejí spojení bezemis-
ního provozu a délky dojezdu i doby plnění ná-
drže srovnatelných se spalovacími motory. Pa-

livočlánkové stacionární zdroje nabízejí oproti
srovnatelným konvenčním technologiím vý-
znamné energetické úspory a ekologický pro-
voz. 

Palivočlánkové energetické jednotky se již
dostaly na takovou technologickou úroveň, že
zpravidla představují jednu z nejspolehlivějších
komponent celého vozidla či jiného zařízení. 

Významnou překážkou masového rozvoje
palivočlánkových technologií jsou nyní přede-
vším velká investiční náročnost a – v případě
použití čistého vodíku – také chybějící vodíková
plnicí infrastruktura. 

Vysoké pořizovací náklady jsou dány nejen
složitostí používaných zařízení, ale především
stále malou ekonomií z rozsahu. Dosavadní
vývoj však naznačuje, že ekonomie z rozsahu
začíná pomalu fungovat i zde. Začíná se rozvíjet
globalizovaný trh s palivočlánkovými energe-
tickými jednotkami, na kterém má Severní
Amerika (především Kanada) a Japonsko vý-
razný náskok před Evropou.  

Vodíková plnicí infrastruktura pro vozidla
bude představovat velký objem utopených ná-
kladů, které bude nutno postupně vynakládat,
má-li se palivočlánková elektromobilita stát ma-
sovým fenoménem. Velké a bohaté plynáren-
ské a petrolejářské koncerny i vlády vyspělých
zemí (především zemí bohatých na obnovitelné
zdroje energie, u nichž se nabízí ukládat vyro-
benou elektřinu pomocí elektrolýzy do zásob
vodíku) však vnímají vodíkovou elektromobilitu
jako perspektivní směr a jsou ochotny do něj
přiměřeně investovat. 

Existují i další palivočlánkové aplikace, na-
příklad palivočlánkové technologie pro vo-
zidla a stacionární zdroje, používající na
vstupu metanol, které se rozvíjejí v omeze-
ném měřítku, ale stále ještě neřekly své po-
slední slovo. 

Dohromady je to prozatím málo na to, aby
se vize Julesa Vernea o vodě a vodíku jako „uhlí
budoucnosti“ staly v Česku přes noc každo-
denní skutečností. Je to však dost na to, aby se
u nás s vodíkovými technologiemi vážně počí-
talo a věnoval se čas a prostředky na jejich roz-
voj a komercializaci, počínaje cílenou osvětou
mezi potenciálními uživateli a dalšími zúčastně-
nými stranami a konče spolufinancováním
z veřejných zdrojů, které pomůže nastartovat
trh. 

Namístě je tu přitom připomenout si slova ji-
ného klasika, tentokrát českého: „Kdo chvíli
stál, již stojí opodál“. �

Jakub Slavík
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Obr. 8. TriHyBus (foto: archiv autora)

Ing. Jakub Slavík, MBA, je manažerský
konzultant s třicetiletou praxí v dopravě
a energetice, který ve spolupráci se Sdru-
žením dopravních podniků ČR podporuje
rozvoj elektrické dopravy ve městech. Pro-
vozuje také informační portál www.pro-
elektrotechniky.cz, jehož je zároveň odbor-
ným redaktorem, průběžně sledujícím mj.
vývoj a zajímavé projekty z oblasti vodíko-
vých technologií ve světě. Je zpracovate-
lem studie „E-mobilita v MHD“ (2013
a 2015) a autorem knih „Z inženýra mana-
žerem“, „Finanční průvodce nefinančního
manažera“ a „Marketing a strategické ří-
zení ve veřejných službách“. 
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Skupina ÚJV a Česká vodíková platforma si Vás dovolují pozvat na
seminář a následné diskusní fórum, věnované současným trendům
v oblasti využití vodíkových technologií.

Seminář se uskuteční 16. 3. 2016 v rámci veletrhu Amper 2016 v Brně,  
v době od 14.00 do 16.00 hodin ve Velkém sále, P4 na výstavišti Brno.

Zajistěte si místo v sále a bezplatnou vstupenku na veletrh 
prostřednictvím registrace na stránce: www.ujv.cz/cz/amper-2016

Vodík jako energie pro „chytrá“ města?!
Vodíkové technologie a projekty spojené s ochranou životního prostředí a obnovitelnými zdroji byly
námětem jednání Chrise Kuijperse, vrchního ředitele pro otázky klimatu, Ministerstva pro infrastrukturu
a životní prostředí Nizozemského království (MINIEN KN) v Řeži. Vedení a odborníci ze společností 
ÚJV Řež, a. s., a Centrum výzkumu Řež s. r. o., připravili pro hosty program zahrnující teoretickou část
i praktické provozní ukázky. Návštěva se uskutečnila v době předsednictví Nizozemí EU.

Setkání s Karlem Křížkem, předsedou
představenstva ÚJV Řež, a. s., a od-
borníky na vodíkové technologie se

účastnili také Anke M. Willemstein, koordi-
nátorka presidia EU pro životní prostředí
MINIEN KN a Peter Keulers, zástupce vel-
vyslance Nizozemského království v Praze.
Za českou stranu byl u jednání Michal Pa-
stvinský, ředitel odboru mezinárodních
vztahů MŽP ČR a Petra Ptáčková, vedoucí
oddělení dvoustranné spolupráce odboru
mezinárodních vztahů MŽP ČR.

Program byl zaměřen především na pro-
jekty z oblasti vodíkových technologií,
které v rámci Skupiny ÚJV vyvíjí a realizují
v ÚJV Řež a CV Řež. „Zajímáme se o po-
krok v této oblasti proto, že zapadá do na-
šeho projektu Ambice 2030, který je sou-
částí vládní filozofie obyvatelného a bez-
pečného Nizozemí. Naše ministerstvo se
proto zaměřuje na dopravní infrastrukturu,
recyklaci odpadů, kde bychom se chtěli
stát lídrem v rámci EU, chceme zvyšovat
podíl obyvatelstva na ochraně životního
prostředí a v neposlední řadě chceme, aby
bylo Nizozemí zemí s inteligentními, jak se
dnes říká smart, městy,“ zdůraznil v rozho-
voru Chris Kuijpers.

V případě vodíkových technologií se
Skupina ÚJV zaměřuje v současné době
na dvě oblasti: ukládání (akumulaci) ener-
gie a dopravu. Obojí měli možnost si hosté
z Nizozemí v areálu v Řeži prohlédnout
a doslova „osahat“. Projeli se v zatím jedi-
ném prototypu vodíkového autobusu
u nás - TriHyBusu (z anglického Triple Hy-
brid Hydrogen Bus), který byl vyvinut a re-
alizován konsorciem (Škoda Electric, Ar-
riva a další) pod vedením ÚJV Řež. O ener-
gii pro elektromotor autobusu se zde sta-
rají tři zařízení: vodíkové palivové články,
Li-ion baterie a výkonné kondenzátory (tzv.
ultrakapacitory). „Tento unikátní systém
zajišťuje efektivnější využití primární ener-
gie obsažené ve vodíku, včetně rekuperace
během brzdění. Při provozu autobusu

vzniká jako jediná odpadní látka čistá
voda“, upozornil hosty z Nizozemí Aleš
Doucek, vedoucí oddělení vodíkových
technologií ÚJV Řež. Ostatně o tom se ná-
sledně mohli na vlastní oči a kůži, přilože-
ním rukou k výfuku autobusu, přítomní
přesvědčit.

Druhý projekt, pilotní provoz akumu-
lace energie do vodíku, představili zástup-
cům nizozemského ministerstva životního
prostředí Lukáš Polák z ÚJV Řež a Karin
Stehlik z CV Řež. „Elektrolyzér v době slu-
nečního svitu ukládá elektřinu tak, že vy-
robí vodík a uskladní ho do zásobníku.
V době zvýšené poptávky po elektřině

a nedostatku slunečního svitu se pak
může tento vodík zpětně použít k výrobě
elektřiny. Dosavadní výsledky ukazují, že
i v případě naprosté tmy by plně nabitý
akumulátor s kapacitou 2,2 kWh spolu
s vodíkovou nádrží s 10 kilogramy vodíku
(jež představuje 330 kWh) utáhl kompletní
provoz domácnosti po dobu dvou až tří
týdnů bez nutnosti napojit se do rozvodné
sítě, “ upřesnil praktický význam projektu
Lukáš Polák v odpovědi na otázky hostů
z Nizozemí. Tento projekt zapadá do filo-
zofie tzv. chytrých měst a soběstačných
obytných celků a proto vyvolal u hostů
živý zájem. �

Chris Kuijpers, Anke M. Willemstein a Peter Keulers v diskusi s Alešem Douckem (ÚJV Řež) nad
párou vycházející z výfuku TriHyBusu



Dobrý den pane Havlásku. Rádi bychom Vám,
jako zástupci jednoho z největších českých
dopravců těžkých a nadrozměrných nákladů,
položili pár otázek. Ve vašich materiálech uvá-
díte, že uvezete až 800 tun, jaká je ale sku-
tečná největší hmotnost Vámi přepravova-
ného nákladu? 
Oněch 800 tun uváděných na našich webo-
vých stránkách je určitý technický limit, který
lze naší technikou transportovat. Omezením
však jsou přepravní trasy, které těmto hmot-
nostem neodpovídají, zejména nosností
mostů. Nesmíme také zapomenout na vlastní
hmotnost přepravní techniky, která se u ex-
trémně těžkých nákladů pohybuje i v řádu sto-
vek tun. Naše přepravní limity jsou pak na ve-
řejných komunikacích okolo 300 tun. Histo-
ricky nejtěžším nákladem byla válcovací sto-
lice KVARTO o váze 350 tun, přepravovaná
v roce 1980, novodobě byl nejtěžším nákla-
dem, který jsme v posledních letech transpor-
tovali 360tunový generátor v Ledvicích v roce
2010. Běžně však vozíme náklady do 300 tun.
Jedná se především o přepravy transformá-
torů a generátorů.

Dá se tedy říct, že přepravu těchto těžkých
kusů lze považovat ve vaší činnosti za nej-
komplikovanější?  
Zde není jednoduché odpovědět. Většinou
každá větší přeprava má svá specifika a někdy
transport rozměrově menšího a lehčího ná-
kladu může být daleko komplikovanější než
transport obřího kolosu. Důležité ale je, že
naše technika umožňuje obrovskou variabilitu,
vždy co nejlépe vyhovující danému požadavku
konkrétní přepravy. 

Ano, toho jsem si všiml na vašich webových
stránkách, kde se objevuje slogan “Technika
posouvá naše hranice”. Kam tedy u Vás byla

schopná tuto hranici konkrétně posunout.
Můžete to pro naše čtenáře konkretizovat? 
Samozřejmě je toto prohlášení třeba chápat
jako určité marketingové heslo, slogan apod. Je
pravdou, že přepravit se dá téměř cokoli a kam-
koli, otázkou potom ale zůstává, kolik by tato
přeprava stála. A cena je dnes hlavním krité-
riem všech přeprav. Našim sloganem dáváme
zákazníkům na vědomí, že jsme schopni zajistit
tu nejlepší a cenově nejvýhodnější variantu pro
jejich přepravu a to nejenom po silnici, ale
v kombinované přepravě i po vodě nebo ve
vzduchu. Cílovými destinacemi pak bývají pře-
vážně velké světové přístavy, ale třeba také
elektrárna na daleké Sibiři, nebo nejvyšší vrchol
Beskyd. Náš záběr je opravdu široký.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci? 
Naší specializací jsou technologické, strojíren-
ské a energetické celky. U těchto přeprav do-

kážeme nejlépe zúročit naše znalosti a schop-
nosti. Jsme firma s šedesátiletou přepravní
tradicí právě v těchto oborech. Jedná se o ná-
ročné projekty připravované dlouho dopředu,
které musí být přepraveny přesně načas a bez-
pečně. Jedná se většinou také o velmi cenné
náklady, na které se vztahují další požadavky,
ať už v oblasti pojištění, nebo dalších přeprav-
ních potřeb. Bez vytvoření dlouhodobých
vazeb a vlastního zázemí v podobě trasova-
cího oddělení a dalších specialistů je nemožné
takovéto přepravy realizovat.

Trasovací oddělení? Co si pod tímto pojmem
máme představit? 
Při realizaci těžké a nadrozměrné dopravy
jsme delší, širší a vyšší než běžná nákladní do-
prava, naše transportní trasy vedou v drtivé
většině po silnicích nižších tříd, protože dálnice
nevyhovují svým průjezdným profilem (ze-
jména podjezdnou výškou pouhých 4,7 m).
Překáží nám veškeré vedení, semafory, mýtné
brány, kruhové objezdy, ostrůvky na přecho-
dech, osvětlovací sloupy, poloměry zatáček,
podjezdné výšky, nízká nosnost mostů
a spousta dalších někdy až nepředstavitelných
komplikací. Všechny tyto překážky je potřeba
zmapovat, odstranit a po projetí přepravy
uvést do původního stavu. K tomu všemu je
nutné splnit řadu podmínek určených jednak
Policií ČR, MD ČR, nebo majetkovými správci
ŘSD, SÚS, mostaři atd. A toto všechno je kaž-
dodenní práce pro trasovací oddělení, tedy
tým špičkových specialistů s potřebnými zna-
lostmi, zkušenostmi, vybavením a zázemím. 

To zní až neuvěřitelně, kolik času pak trvá pří-
prava takové přepravy? 
Kdysi v začátcích mého působení ve společ-
nosti Nosreti se transporty připravovaly i ně-
kolik měsíců. Dnes díky zrychlení celé společ-

Pokud nám v naší snaze nabízet zákazníkům jen to nejlepší 
a výjimečné pomůže internet věcí, tak proč ne,
řekl CzechIndustry Aleš Havlásek, ředitel společnosti NOSRETI 
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nosti i běžného života a především díky tvrdé
konkurenci, musíme být schopni reagovat
mnohem rychleji a tak jsme dnes schopni
shodný náklad připravit během týdnů. Pro ty
nejnáročnější projekty musíme ale dělat
dlouho dopředu studie přepravitelnosti, které
zaberou až půl roku práce. Na základě detail-
ního prověření trasy a provedení přepočtů její
únosnosti jsme teprve schopni říci zákazní-
kovi, zda je konkrétní náklad přepravitelný a za
jakou cenu.

Takže klíčová je tedy logistika? 
Ano, u těchto transportů musí vše klapnout na
minuty a hlavně na milimetry. Potřebujeme
koordinovat vlastní transport s doprovody Po-
licie ČR, vypínáním rozvodů energie, demon-
tážemi kabelových vedení, s výlukami na tra-
tích ČD a MHD, ale i najít nejvhodnější denní
a roční dobu a trefit se i do přízně počasí a při-
jet včas na místo. Zdržení zaoceánské lodi,
nebo velké stavby je “docela” drahé.  

Nakolik ovlivní další vývoj logistiky a přepravu
vůbec internet věcí známý pod zkratkou IoT? 
Myslet si, že se naši branži vyhne, by bylo chy-
bou. Samozřejmě nástup u nás bude určitě
pozvolnější a delší než třeba v běžném životě
nebo v oborech vysoce spjatých s výpočetní
technikou apod. Ale už dnes je moderní tech-
nika plná vymožeností, o kterých se nám ještě
před pár lety ani nezdálo. Tahače emisních tříd
Euro 6 jsou plné elektroniky, řídicích jednotek,
počítačových okruhů, nejrůznějších asistentů
a spolupracujících systémů. Již dnes jsou od-
borné časopisy plné článků o “autonomních
tahačích”, ve kterých si řidič dělá své a stroj za
něj řídí chytrá výpočetní technika. Na druhou
stranu si nemyslím, že bychom se v nejbližších
letech dočkali tahačů bez řidičů. Stále je mini-
málně v naší branži zapotřebí lidského ro-
zumu, dovednosti, ale i postřehu a okamžitého
rozhodování v krizových či nestandardních
okamžicích.

Sledujete trendy v tomto směru, co přede-
vším považujete za inspirativní pro vaši spo-
lečnost? 
Chceme-li si udržet postavení jedničky na čes -
kém trhu, musíme sledovat trendy a vývoj
techniky velice odpovědně. To nás pak oprav-
ňuje používat náš slogan “Technika posouvá
naše hranice”. Týká se to například tahačů, kdy
náš super těžký tahač Mercedes Benz Arocs,
zakoupený v loňském roce, je první svého
druhu v ČR a druhý v Evropě, ale i speciálních
podvozků. Někdy i jeden cm ložné výšky roz-
hodne o možnosti splnění požadavku záka-
zníka. V současné době v souvislosti se špat-
nou splavností řek se ukazuje tato cesta jako
velice důležitá. Snažíme se tak nejmoderněj-
šími nízkoložnými mechanismy eliminovat ne-
gativní dopad špatné splavnosti řek na zakázky
našich zákazníků. Jsme schopni nabídnout
dva v Evropě unikátní nízkoložné mechanismy
s vlastní výškou hlubiny pouhých 225 mm
a technickou nosností 100 a 200 tun. Pro ty nej-
těžší přepravy o váze nákladu až 330 tun pak
transformátorové věže, nebo boční nosníky.
A pokud nám v naší snaze nabízet zákazníkům
jen to nejlepší a výjimečné pomůže IoT, tak
proč ne. Mít v kabině tahače špičkové navi-
gační zařízení, rychlou komunikační jednotku
pro spojení s dispečerem, mít údaje například
o nápravových tlacích, sledovat otřesy ná-

kladu, hlídat podjezdnou výšku, dodržovat
bezpečnou vzdálenost… to vše jsou reálné
věci, kde již dnes IoT funguje či nastupuje.

Říkal jste, že společnost NOSRETI se touto
činností zabývá již 60 let. Můžete nám trochu
přiblížit tuto cestu? 
Naše společnost NOSRETI a.s., je nástupnic-
kou organizací ČSAD Těžká doprava Ostrava,
což byl jeden ze dvou podniků zajišťujících
služby v oblasti přepravy těžkých a nadroz-
měrných nákladů v bývalém Československu.
Pod jménem NOSRETI (majitel pan Jaroslav
Nosräti) působíme na trhu již úctyhodných 25
let. Díky profesionálnímu a zodpovědnému
přístupu k realizaci přeprav a vykonávání na-
šich služeb dnes zaujímá naše společnost čelní
postavení v “nadměrné” branži nejen v ČR,
ale i v celé Evropě. 

Jsou nějaké profese, které jsou klíčové pro
tuto vaši činnost? 
Téměř vždy se jedná o spojité nádoby a jedna
profese bez druhé se neobejde. Bez koho tuto
práci ale určitě nelze dělat, jsou lidé se zapále-
ním pro techniku, pro které je každý problém
pouze výzvou k jeho řešení. Za všechny pro-
fese musím ale zmínit řidiče super těžkých ta-
hačů a trasovací techniky. Zapomenout bych
ale neměl i na externí profesi mostního inže-
nýra a autorizovaného soudního znalce pana
Ing. Lewczyszyna, díky jehož špičkovým zna-
lostem a zapálení překonáváme veškeré

mosty. Všeobecně však musím zopakovat, že
se jedná o velice provázanou týmovou práci.

Kdyby se někdo chtěl seznámit podrobněji
s touto vaší zajímavou prací. Co byste mu do-
poručil. 
Ideální je navštívit naše webové stránky
s řadou informací, fotografií a videí. Jak jsem
již zmínil dříve, nakupujeme techniku, která je
něčím výjimečná a pro lidi, kteří berou tech-
niku jako koníček, je to příležitost jak se s ní se-
známit. Jinak lze naši firmu pravidelně nalézt
v rámci Mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně nebo dopravního veletrhu Trans-
port a Logistika v Mnichově. 

Dovolte mi na závěr se Vás zeptat, jakým
směrem si myslíte, že se bude ubírat přeprava
nadrozměrných nákladů a nakolik ji případně
ovlivní obchodní model Průmysl 4.0, který je
součástí IoT? 
Tohle je na závěr hodně složitá otázka. Průmysl
4.0 je jakási vize automatizovaných a robotic-
kých provozů, kde veškerou možnou práci vy-
konává místo člověka stroj, chcete-li robot.
Musím zodpovědně říci, že představa kyberne-
ticky řízené továrny, kde hotový výrobek na-
kládá robotický jeřáb na speciální vozidlo ří-
zené robotem je v současné době ještě pro nás
sci-fi, ale při tak rychlém vývoji technologií,
jako jsme tomu svědky v posledních obdobích,
je možné, že za pár desítiletí můžeme tuto věc
brát jako realitu všedních dnů. �
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Vážení přátelé, členové a příznivci
Platformy podnikatelů pro ZRS,
zahájili jsme nový rok rekapitulací toho mi-
nulého, bouřlivého, kdy jsme všemi pro-
středky podpořili kampaň EU k rozvojové
problematice a cílům celosvětového udrži-
telného rozvoje. V tzv. Evropském roce pro
rozvoj jsme diskutovali s podnikateli kon-
krétní úkoly rozvojové agendy do roku
2030, pozvali jsme zahraniční hosty na se-
minář s tématikou zlepšování podnikatel-
ského prostředí v rozvojových zemích, hle-
dali jsme odpovědi na otázky, jak chránit
firemní duševní vlastnictví v rozvojových
projektech i v obchodních případech. Bylo
náročné na čas, sílu i prostředky vše
zdárně zajistit a zorganizovat, ale zvládli
jsme to s podporou našich členů. 

Stále se znovu přesvědčujeme, že člen-
ské subjekty PPZRS nejsou ve své většině
pasivní, podporují různými způsoby čin-
nost organizace, která tak může úspěšně
šířit informace o významu zahraniční roz-
vojové spolupráce České republiky s roz-
vojovými zeměmi. V letošním roce bude
tato spolupráce ještě významnější. Je totiž
před námi důležité období příprav nové
strategie zahraničně rozvojové politiky, do
které se Platforma zapojí na pozvání Minis-
terstva zahraničních věcí ČR.

S tzv. uprchlickou krizí se ukazuje, že ČR
měla a má směr této politiky nastaven
správně. Je to partnerská i humanitární
pomoc zemím, kde dříve byla či nyní vzni-
kají ohniska napětí, a kde jsou zdroje pří-
čin, proč se tolik lidí rozhodlo už nečekat
na smrt v bídě nebo ve válce. Jsme malá
země v porovnání s velkými dárci rozvo-
jové pomoci, ale tam, kde se česká ZRS
uplatňuje, je také vidět a má své výsledky. 

Miléniové cíle udržitelného rozvoje do-
sáhly do r. 2015 určitého úspěchu, ale zá-
roveň vidíme jejich reálné hodnocení pří-
jemci pomoci, které se odráží v přívalo-
vých běženeckých vlnách do zemí největ-
ších dárců. Snaha odborníků z pracovních
skupin Organizace spojených národů na-
pravit tyto příčiny, aniž by je reálně pojme-
novali, se odráží v nově schválených cílech
udržitelného rozvoje do roku 2030. Na-
jdeme zde důraz na to, že by také rozvinuté
země měly napravit své chyby v přístu-
pech k rozvojové pomoci a více spolupra-
covat.  Smutným faktem však zůstává, že
po schválení cílů, o kterých se již fakticky
diskutovalo dva roky předem, svět stále
nemá příliš konkrétní představu, jakými
způsoby, postupy, metodami, včetně
změny svého dosavadního přístupu,
těchto cílů dosáhne. A kdy začne. 

Platforma podnikatelů pro ZRS se tedy
i v tomto roce bude snažit co nejlépe při-
spět k dalšímu zkvalitňování  zahraničně
rozvojové politiky konkrétními aktivitami
plynoucími z jejího poslání. Proto také
zveme další partnery a potenciální členy
k připojení, aby vznikl širší expertní akční
rádius. 

Letošní aktivity jsou zaměřeny na zlep-
šování schopností českých firem vstupovat
do tendrů velkých rozvojových institucí
a vytvářet konsorcia se zahraničními part-
nery. I o tom je naše první letošní vydání
Zpravodaje PPZRS.

Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 1/2016

Zkusili jsme sondovat takovou otázku na
sociální síti a v souhrnu jsme získali odpo-
vědi, či spíše komentáře, procentuálně

rozdělené přesně podle současných postojů
společnosti k uprchlíkům. Zaměňování huma-
nitární a rozvojové pomoci se tedy nevyplácí.
V čem je rozdíl?

Rozvojová pomoc je něco odlišného od hu-
manitární pomoci, je plánovaná a dlouhodobá,
zaměřuje se na rozvoj partnerských zemí a musí
vznikat ve spolupráci s nimi. Nestačí jen odkývat
návrhy toho, v čem podle nás potřebují pomoci,
ale také se angažovat a aktivně pomoc přijímat.

Příklad. Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické, druhá největší nestátní organizace za-
bývající se sociálními službami a občanskou po-
mocí se skvěle angažuje v Za'atari, uprchlickém
táboře v Jordánsku. Tábor velikosti našeho kraj-
ského města s 80 - 120 tisíci obyvateli dostal od
této organizace obytné buňky pro hendikepo-
vané obyvatele, balíčky pro přežití, pro hygienu
a další potřebné věci. 

http://www.spolu.diakonie.cz/co-se-prave-
deje/clanky/hlavni-rubrika/tyka-se-nas-krize-na-
blizkem-vychode/

Zároveň však Diakonie ČCE vytvořila vzdělá-
vací centrum, kde se místní lidé učili dovednosti
pro práci ve službách, jako jsou například krej-
čovské či kadeřnické služby.

Balíčky, to byla humanitární pomoc, ale vy-
učit kadeřníky, holiče a krejčí nebo švadleny, to
už byla projektová práce na úrovni rozvojové
pomoci.

Něco s dlouhodobým efektem a rostoucím
dopadem pro budoucnost  nyní strádajících lidí
mimo svou vlast. Nyní by měla nastat, a před-
pokládá se, že navýšení prostředků rozvojové
pomoci to dovolí, další fáze pomoci, která už
z některých vyučených osob vyškolí školitele
dalších zájemců a z jiných vyškolených dokonce
podnikatele v uvedených oborech. Pak bude na
nich, aby dál šířili vědomosti a dovednosti.
A i když výuka nebude dokonalá, jak by mohla
být od zkušeného pracovníka z české neziskové
organizace, bude to už na straně těch, kterým
jsme pomohli a kteří si teď dál budou pomáhat
sami a rozvíjet a sdílet své znalosti v souladu se
svým kulturním zázemím. 

Humanitární pomoc neziskových organizací
z vyspělých zemí tedy startuje proces dlouho-
dobé pomoci. Je zřejmé, že nelze doneko-
nečna  rozdávat balíčky a balenou vodu. 

Zmíněné vyučené skupiny budou schopny
šířit nabyté znalosti dále a noví řemeslníci
a podnikatelé už budou lépe prosperovat
v místě svého prozatímního pobytu. To, že zí-
skají nové znalosti a dovednosti, posílí jejich
chuť do života. Nebudou se muset nechat vyko-
řisťovat místní šedou správou tábora. Po ná-
vratu do své země již budou hodnotnými ele-
menty ekonomického rozvoje. Podnikatelé si
budou chtít nakoupit nové nástroje, stroje a za-
řízení. A zde už můžeme s velkou pravděpodob-
ností očekávat, že se obrátí na české dodavatele.
A to ne z vděčnosti, ale proto, že se své řemeslo
naučili na zařízeních a nástrojích dodaných z ČR.

Tak může také vypadat rozvojový projekt
a jeho dlouhodobé přínosy se zpětnou vazbou
na českou ekonomiku.

Řeknete, že takové projekty nemohou vyža-
dovat tak velké prostředky, které dnes vláda
uvažuje přidat z rozpočtu na rozvojovou pomoc.

A dokonce v tom chce každý rok pokračovat.
Učit kadeřníky a holiče však nestačí a nebude
stačit, ani když k nim přidáme výuku v dalších,
techničtějších profesích. Pořád to bude jen první
malý krůček k rozvoji podnikatelského prostředí
a malý příspěvek k ekonomickému růstu. Ob-
nova válkou zničené země, například Sýrie nebo
Iráku, vyžaduje rozsáhlejší investice. Také další
země, jako je Afghánistán nebo Bosna a Herce-
govina, potřebují pomoci s rozvojem, aby se
z nich stali skuteční partneři nejen obchodní, ale
také kulturní a angažovaní v celosvětovém hnutí
za lepší a udržitelný způsob života. A to už bude
daleko dražší. Potřeby pro jejich další rozvoj
představují investice do řešení potřeb různého
kalibru, od přístupu k vodě, k čisté půdě a živou-
cím městům až po kanalizaci, vodovody
a správné nakládání s odpady. A to pořád ještě
nebude konec toho, v čem jim chceme pomoci,
aby se nám nakonec naše investice částečně
vrátily.

Efekt není jen v tom, že už místní lidé zůsta-
nou doma a nebudou hledat životní jistoty jinde.
Doma, kde budou mít dobrou práci a ve větších
městech do ní jezdit MHD za přijatelné jízdné.
Postupně jim spolu s dalšími dárci můžeme po-
moci dostat se na úroveň, kdy budou partnery
důvěryhodnými a žádanými.

A pak nastane soutěž, s kým budou spolupra-
covat nejraději. Konkurenceschopnost České re-
publiky, skloňovaná ekonomickými poradci na-
šich vlád ve všech pádech, je pro náš další roz-
voj důležitá a její zlepšování a zpevňování naší
odolnosti v soutěži nelze zanedbat ani ve vztahu
k rozvojovým zemím. Ty představují v dlouho-
dobém výhledu slibné trhy a o ty jde všem stá-
tům především.

Také proto se Platforma podnikatelů pro ZRS
přidala v minulém roce ke kampani České roz-
vojové agentury a spolu se sdružením nezisko-
vých organizací FORS - České fórum pro rozvo-
jovou spolupráci, a Svazem měst a obcí, aby
společnými aktivitami podpořila navýšení roz-
počtu pro zahraniční rozvojové projekty. Nabízí
také členství ve své organizaci firmám se zahra-
niční zkušeností, aby posílila své expertní řady
a mohla být ještě lepším partnerem Minister-
stvu zahraničních věcí ČR při formulaci a napl-
ňování zahraniční politiky, jejíž stále význam-
nější součástí se politika zahraniční rozvojové
spolupráce stává. �

Zvyšování účasti českých
subjektů v rozvojových
projektech mezinárodních
organizací

Přidáme prostředky na rozvojovou pomoc? 

Činnost zaměřená na posilování kapacit
PPZRS se soustředí na podporu politiky
zahraniční rozvojové spolupráce České

republiky a rozvojově-podnikatelských aktivit.
Dlouhodobým záměrem je přivést české pod-
niky k  akceptaci odpovědného zapojení sou-
kromého sektoru do rozvojové agendy a vy-
tvářet tak přidanou hodnotu podnikatelskému
partnerství vznikajícímu v rozvojových zemích. 

Jedním z důležitých nástrojů pro rozšiřo-
vání působnosti českých subjektů v rozvojo-



Evropská unie je největším přispěvatelem
na rozvojovou spolupráci. V globálu po-
chází přes 50 % finančních prostředků

určených pro rozvojovou spolupráci z finanč-
ních nástrojů zřízených Evropskou komisí. Ev-
ropská unie ze svého rozpočtu alokovala pro
finanční perspektivu 2014 - 2020 téměř 60
mld. EUR, prostřednictvím kterých má být fi-
nancována rozvojová pomoc ve třetích ze-
mích, spolu s dalšími aktivitami, přispívajícími
k hospodářskému a společenskému rozvoji
v kandidátských zemích a státech sousedících
s EU. Dalším významným nástrojem podílejí-
cím se na financování rozvojových projektů je
Evropský rozvojový fond (cca 30,5 mld. EUR),
který není financován z rozpočtu EU, ale z bi-
laterálních příspěvků členských států. I přes
vysoký objem alokovaných finančních pro-
středků a různorodost podporovaných sekto-
rových a tematických priorit, nároky na ve-
řejné rozpočty stále rostou a financování
vnější spolupráce se stává čím dál méně udr-
žitelné. Jedním ze způsobů jak zefektivnit vy-
užívání veřejných financí jsou inovativní fi-
nanční nástroje,  včetně kombinace grantů,
půjček, záruk a rizikového kapitálu tzv. blen-
ding. Důležitým rysem blendingu je slaďování
procedur a metodik v rámci projektového
cyklu, které zjednoduší schvalovací procesy
a spolufinancování projektů ze strany EU,
multilaterálních a bilaterálních finančních
(rozvojových) institucí.

Počátky Blendingu
Blending se v rámci vnější spolupráce začal
poprvé uplatňovat již v roce 2008, kdy vznikl
první investiční nástroj v rámci naplňování
cílů a priorit v oblasti politiky sousedství tzv.
Neighbourhood Investment Facility (NIF). Od
té doby začaly postupně vznikat další inves-
tiční facility, jako je investiční facilita pro La-
tinskou Ameriku (od roku 2010), pro Asii
a Střední Asii (od roku 2010) pro Karibik a Ti-
chomoří (od roku 2012) a nejnovější investiční
facilita pro Afriku (od srpna 2015). Investiční
facility jsou ve své podstatě investice zamě-
řené zejména na velké infrastrukturní projekty
a podporu hospodářského a sociálního roz-
voje v partnerských zemích. Smyslem inves-
tičních facilit je dosáhnout většího finančního
pákového efektu prostřednictvím propojení
grantů z rozpočtu EU (resp. rozpočtu EDF),
dobrovolných příspěvků ČS a dalších donorů,
s půjčkami multilaterálních a bilaterálních ev-
ropských rozvojových institucí. Finanční ope-
race mohou být navíc kryty zárukami poskyt-
nutými Evropské investiční bance ze všeobec-
ného rozpočtu EU (ELM) nebo v režimu Do-
hody z Cotonou.

Institucionalizace blendingu

Od prosince roku 2012 byla Evropskou komisí
zřízena platforma pro využívání blendingu ve
vnější spolupráci EU tzv. EU Platform for Blen-

Fondy vnější spolupráce - blending
Využívání blendingových mechanismů v rámci finančních nástrojů vnější spolupráce EU.

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 firmy 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

Telefon: +420 225 279 403
+420 603 826 261

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

vých zemích je podpora kvalitního podnikatel-
ského partnerství. Kromě společných inves-
tičních záměrů se nabízí také společná účast
na výběrových řízeních mezinárodních orga-
nizací při jejich nákupu do rozvojových pro-
jektů. 

Z hlediska české rozvojové konstituence se
těchto soutěží účastní minimum českých sub-
jektů. Nízkou účast podniků sice nelze porov-
návat s úspěšností neziskových organizací
v soutěžích o dotace, přesto přehledy zpraco-
vané Stálým zastoupením ČR při EU jedno-
značně ukazují na jejich větší zájem i připra-
venost.

Projekt Zvyšování účasti českých subjektů
v rozvojových projektech mezinárodních or-
ganizací má přispět ke zvýšení účasti českých
subjektů na výběrových řízeních vyhlašova-

ných mezinárodními rozvojovými organiza-
cemi. Může dále výrazně zlepšit podmínky
pro partnerskou spolupráci v této oblasti, po-
čínaje technickou podporou přes kvalitativní
přenos know-how až po vzájemnou výměnu
informací a zkušeností z místa projektu.

Cílovou skupinu tvoří členské subjekty
PPZRS a národní a mezinárodní instituci-
onální partneři.  Pro dosažení zvolených cílů
jsou potřebné následující výstupy: rešerše
z databází DEVEX a MERK, workshopy a kon-
ference. Průřezovými tématy akcí jsou: řádná
demokratická správa věcí veřejných, šetrnost
k životnímu prostředí a klimatu, dodržování
lidských práv příjemců projektů, včetně rov-
nosti mužů a žen. 

Projekt je rozvržen do čtyř realizačních
etap. �

Zpravodaj je určen ke zvyšování povědomí
podnikatelského sektoru o politice zahra-
niční rozvojové spolupráce v souvis losti
s politikou proexportní za účelem rozšíření
všech forem podpory podnikání a investič-
ních projektů v rozvojových zemích. Je
spolufinancován z prostředků MZV ČR.

ding in External Cooperation (EUBEC). Úko-
lem této neformální platformy bylo vytvořit
efektivní struktury pro přípravu a implemen-
taci projektů financovaných jak z rozpočtu EU
a příspěvků ČS EU, tak spolufinancovaných
z dalších veřejných a soukromých zdrojů. Vý-
sledkem činnosti platformy EUBEC je vytvo-
ření řídicích struktur, kdy jsou jednotlivé inves-
tiční facility institucionálně zařazeny pod geo-
graficky zaměřené finanční nástroje. V sou-
časné době existují tři blendingové rámce od-
povídající třem fondům vnější spolupráce, tzn.
Evropský nástroj politiky sousedství (ENI Blen-
ding Framework), Nástroj pro rozvojovou spo-
lupráci (DCI Blending Framework) a Evropský
rozvojový fond (EDF Blending Framework).
Mezi tyto tři blendingové rámce se dělí sedm
výše uvedených geografických investičních fa-
cilit pokrývajících Asii, Střední Asii, Latinskou
Ameriku, Tichomoří, Afriku, Karibik, sousedící
státy EU a dvě tematické facility ElectriFi
a AgriFi. Zvláštní postavení má pak investiční
rámec pro západní Balkán, který je obdobou
investiční facility a spadá pod nástroj před-
vstupní pomoci IPA, kde se zatím nepodařilo



díky složitějším řídicím a schvalovacím proce-
durám harmonizovat prováděcí pravidla. 

Blendingový proces

Před tím, než dojde ke sloučení finančních
prostředků z rozpočtu EU a zdrojů rozvojo-
vých finančních institucí, je potřeba nejprve
za spolupráce Evropské komise, Evropské
služby pro vnější činnost, členských států EU
a partnerských zemí určit prioritní oblasti
podpory blendingu pro jednotlivé rámce. Ty
se určují s ohledem na priority v regionál-
ních programových dokumentech, které ob-
sahují indikativní finanční alokace a definují
oblasti podpory na období 3 až 7 let. 

Dalším krokem je převedení finančních
prostředků z finančních nástrojů do jednot-
livých finančních facilit. K tomu dochází kaž-
doročně prostřednictvím schválení regi-
onálních ročních akčních programů na ko-
mitologických výborech Evropské komise za
přítomnosti zástupců členských států.  

Po schválení finanční alokace do investiční
facility lze začít schvalovat žádosti rozvojo-
vých finančních institucí o příspěvek z roz-
počtu EU, tedy z částky vyčleněné pro inves-
tiční facilitu za účelem implementace jimi
předložených projektů. Návrhy projektů před-
ložené rozvojovými finančními institucemi
schvalují zástupci členských států na tzv.
blendingových radách hlasováním kvalifiko-
vanou většinou. V praxi jsou však rozhodnutí
přijímána většinou konsensem.  Po schválení
návrhu projektu se převede požadovaná část
z investiční facility za účelem realizace pro-
jektů, který je implementován prostřednic-

tvím rozvojové finanční instituce. Vzhledem
k tomu, že realizace projektu je zcela v kom-
petenci finančních institucí, nejsou blendin-
gové projekty zveřejňovány na webových
stránkách Evropské komise, ale na webových
stránkách implementační finanční instituce
viz seznam finančních institucí.

Shrnutí

K dnešnímu dni existují tři blendingové
rámce a investiční rámec pro západní Balkán
odpovídající geografickému zaměření fon-
dům vnější spolupráce, pod které spadají
jednotlivé investiční facility, viz diagram níže.

ENI blending framework – Neighbour-
hood Investment Facility (NIF)

DCI blending framework – Latin America
Investment Facility (LAIF), Asian Investment
Facility (AIF), Investment Facility for Central
Asie (IFCA) + tematické facility ElectriFi
a AgriFi.

EDF blending framework – Investment
Facility for Pacific (IFP), Caribbean Invest-
ment Facility (CIF) a Africa Investment Faci-
lity (AfIF)

IPA – Investment Framework for Western
Balkans

Členské státy schválí regionální indika-
tivní program, kde se definují priority pod-
pory pro dané regiony na období 3 až 7 let.
Na základě těchto programových doku-
mentů se připraví a schválí opět regionální
roční akční programy, kde se vyčlení kon-
krétní částka pro jednotlivé finanční facility.
Regionální indikativní a roční akční pro-
gramy schvalují členské státy na komitolo-

gických výborech Evropské komise dle jed-
notlivých nástrojů. Příspěvky z investičních
facilit do konkrétních projektů, které předklá-
dají rozvojové finanční instituce, se schvalují
opět za účasti členských států, avšak tento-
krát na „blendingových radách“. Schválené
projekty jsou následně zveřejňovány na we-
bových stránkách rozvojových finančních
institucí, kde se o ně mohou zájemci uchá-
zet. Projekty se realizují v souladu s imple-
mentačními pravidly finančních institucí.
Hlavní rozvojové finanční instituce, které se
mohou ucházet o příspěvky z rozpočtu EU:

EIB – Evropská investiční banka
EBDR – Evropská banka pro obnovu

a rozvoj
AFD – Francouzská rozvojová agentura
KfW – Německá rozvojová banka
GIZ – Německá rozvojová agentura
CEB – Rozvojová banka Rady Evropy
AECID – Španělská rozvojová agentura
NIB – Norská investiční banka
SIMEST – Italská investiční banka
OeEB – Rakouská rozvojová banka
SOFID – Portugalská rozvojová instituce
Zdroj: Evropská komise

Více informací k vnější spolupráci EU
naleznete zde:
https://www.wbif.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/in-
novative-financial-instruments-blending_en 
http://www.mzv.cz/representation_brus-
sels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/j
ak_podnikat_v_zahranici/zapojeni_do_pro-
jektu_vnejsi_pomoci/ �
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Otom všem se dnes vedou rozsáhlé dis -
kuse. Jednou z prestižních firem, která
se touto problematikou zabývá, je me-

zinárodní poradenská společnost ROI Mana-
gement Consulting, která byla založena v roce
1980, s centrálou v Mnichově a pobočkami
v Curychu, Vídni, Praze a Pekingu. ROI zna-
mená efektivní podnikové poradenství ve vy-
braných odvětvích s měřitelnými výsledky
a rychlou návratností investice. Od počátku 90.
let podporuje ROI Management Consulting
společnosti ve vytváření poboček a optimali-
zaci výrobních závodů ve střední a východní
Evropě. Roberta Beňačky, ředitele ROI Česká
republika, který má dlouhodobé mezinárodní
zkušenosti v poradenství zaměřeném na pro-
voz podniku, zejména v oblastech jako je
vývoj, výroba a optimalizace organizace, jsme
se proto zeptali: 

Pobočka společnosti ROI v České republice
byla zřízena v roce 2012, co tomu předchá-
zelo?
Od konce devadesátých let podporuje ROI roz-
voj výroby v zemích střední a východní Ev-
ropy. Abychom mohli svým zákazníkům ještě
více pomáhat a být jim „po ruce“, bylo roz-
hodnuto o založení pobočky v Praze. Zpočátku
jsme se zaměřili především na poradenství
pro podniky z německy mluvících zemí jako je
Německo, Rakousko a Švýcarsko. Postupně
jsme však získávali nové české případně slo-
venské klienty.

Jako poměrně silně exportní země byly
Česko i Slovensko značně zasaženy hospodář-
skou krizí. Ta negativně postihla mimo jiné
i vztahy se zákazníky a dodavateli. Navíc ne-
ustále roste konkurenční boj. Mnoho investorů
v tomto období zjistilo, že opatření na snižo-
vání nákladů samy o sobě nestačí, aby se jim
podařilo dosáhnout zvýšení produktivity. Žá-
daná je maximální efektivita a to ve všech ob-
lastech od nákupu až po výzkum a vývoj.

Jsem přesvědčen, že naše portfolio a dlou-
hodobé zkušenosti v této oblasti přesně odpo-
vídaly potřebám českého a slovenského trhu.
Dokladem toho jsou naše stávající a nové pro-
jekty zaměřené na snižování nákladů v mana-
gementu dodavatelských řetězců, zefektivnění
výroby, procesní racionalizace pomocí ERP,
zvyšování efektivity v nepřímých oblastech
a racionalizace vývojových procesů. 

Máte nějaký nástroj, kterým lze posoudit úro-
veň organizace z hlediska efektivity a vyspě-
losti výrobních procesů?
V průběhu posledních 15 let, v rámci stovky
projektů, ROI opakovaně řešila problém jak
rychle a spolehlivě posoudit a zlepšit efekti-
vitu organizace. Výsledkem je standardizo-
vaný proces umožňující posuzovat efektivitu
výrobní sféry, hodnotit úroveň znalostí za-
městnanců a jejich zainteresovanost na ze -
štíhlení. Na základě toho je možné navrhnout
ty správné oblasti pro posílení kompetencí
a doplnění vědomostí. K tomu je potřebné
znát hlavně výchozí stav – jaká je úroveň

a vyspělost organizace z pohledu štíhlého ří-
zení.

Pro výrobní společnosti, které uvažují o dal-
ším vzdělávání, ale nejsou si jisté, na které ob-
lasti by se měly zaměřit, nabízíme v souladu
s portfoliem školicího programu LEAN Fabrika
službu ROI Lean Scan. Tato diagnostika se za-
měřuje na posouzení organizace v následují-
cích oblastech:
•  Výrobní tok – jak probíhá materiál výrobou,

jaký je layout, orientace na procesy přidá-
vání hodnoty, velikosti dávek

•  Takt – jak blízko se vyrábí k taktu zákazníka
a jak jsou výrobní procesy harmonizovány
s jeho požadavky

•  Pull princip – do jaké míry je ve firmě imple-
mentován pull princip, jaký je chod materi-
álu výrobou a způsob zásobování procesů

•  Nulový počet neshod – na jaké úrovni je za-
jištění kvality, jak jsou implementované pro-

cesy pro zjištění kvality, detekce neshod a za-
bezpečení vyšší procesní stability

•  Štíhlé procesy – návrh pracovišť, procesní
organizace práce

•  Systémová flexibilita – flexibilita z pohledu
variant, kvalifikace personálu a kapacit

• TPM – úroveň implementace TPM a návaz-
nost na dílenské řízení

•  5S – povědomí u managementu a pracov-
níků, úroveň nasazení na shopflooru

•  Řešení problémů – kvalifikace řešitelů, po-
užívané metody a úroveň implementace

•  Kontinuální zlepšování – kultura Kaizen, fi-
nanční vyhodnocování zlepšení a zaintere-
sovanost zaměstnanců

•  Management by objectives – nastavení cílů,
kompetence vedení, ohodnocování a bo-
nusy

•  Dílenské řízení – podpora vedení, kritické
ukazatele a jejich plnění

Naší ambicí je stát se centrem pro oblast Průmyslu 4.0
Jak ovlivní náš život a naší budoucnost digitalizace a internet věcí? Jak budou vypadat továrny
v příštích letech a desetiletích, jak se změní průmyslová výroba? 

40
1I2016

Robert Beňačka, ředitel ROI Česká republika, osobně předává své zkušenosti účastníkům školení
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