
Energetická účinnost, kvalita, přesnost,
rychlost a flexibilita budou stále více
rozhodující kritéria v mezinárodní konkurenci

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

3
2016

Ročník 15

V tomto čísle 
se představují:





Pane ministře, řídit ministerstvo jako
firmu se podle Vás vyplatí. V čem kon-
krétně a jaké efekty to přináší?

Letos máme šest měsíců po sobě
historicky nejlepší pokladní plnění
státního rozpočtu. K 1. září byl státní
rozpočet v rekordním přebytku přes
80 mld. Kč. Finanční správa pracuje
efektivněji a díky tomu mnohem lépe
vybíráme daně, o 7,2 %, což je dvojná-
sobek hospodářského růstu. Daří se
stabilizovat státní dluh díky aktivnímu
využívání cash-poolingu – neboli zapo-
jování disponibilních prostředků
úřadů, ministerstev a dalších vládních
institucí. Chci, aby úřad celkově fungo-
val rychleji a efektivněji než za mých
předchůdců.

Takže s výsledky, kterých ministerstvo
dosáhlo pod Vaším vedením, jste spo-
kojen? 

Který ministr financí by nebyl spoko-
jen s přebytkem rozpočtu na konci
srpna ve výši 81,2 mld. Kč? V roce
2015 se nám podařilo poprvé v historii
vydat státní dluhopisy se záporným
výnosem, takže nám věřitelé platí za
to, že nám můžou půjčit. Na úrokových
výdajích jsme ušetřili 16 miliard korun
a státní dluh snížili o 23 miliard korun.
Ke konci letošního roku plánujeme sní-
žit dluh oproti lednu 2014, kdy jsem
nastoupil do funkce, o celých 6 pro-
centních bodů. Myslím, že čísla mluví
za mě.

Naopak, co považujete za neúspěch?
Porodní bolesti Etržeb během 43

hodin projednávání zákona v Posla-
necké sněmovně, kdy místo nabíze-
ného dialogu postavila opozice bari-
kádu z polopravd, lží a posměšků.
Chtěl jsem spustit Etržby dříve než
1. 12. 2016. Řada věcí jde pomaleji, než
bych si přál. Vezměte si třeba centrální
nákupy státu. Ve firmě provedete
nákup dejme tomu kancelářských po-
třeb a vybavení za dva týdny, státu to
trvá přes rok. 

Často diskutovaným tématem je vy-
rovnaný rozpočet. Ten jsme měli
v první republice do doby, než se za-
čalo stavět opevnění v pohraničí.
V éře centrálně plánovaného hospo-
dářství by byl ten, kdo by se přikláněl
ke státnímu dluhu, označován málem
za vlastizrádce. Dočkáme se toho, že
by stát hospodařil takříkajíc bez
schodku a za jakých předpokladů?

Podle střednědobých výdajových
rámců bychom měli dosáhnout vyrov-
naného rozpočtu v roce 2020. Když si
ale nadále udržíme ekonomický růst,
lepší a efektivnější výběr daní a šikov-
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investice, které se v budoucnu mnohonásobně vrátí,
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nou správu státního dluhu, jsem si
jistý, že budeme mít vyrovnaný rozpo-
čet mnohem dříve. 

Státní dluh je pro mnoho lidí strašá-
kem, zejména v přepočtu na každého
z nás. Argument, který zaznívá v mé-
diích, že jiné země jsou na tom hůře,
není podle mne ten nejlepší. Zaznívají
i hlasy, že se pozvolna blížíme
k Řecku. Jsou důvody k obavám? 

Nejsou. Řeckem rád strašil před vol-
bami v roce 2010 hlavně pan Kalousek
a jeho fiskální politika nám zařídila
propad hospodářství v době, kdy se ve
většině Evropy již oživovalo po svě-
tové krizi. Řecko má dnes dluh 170 %
HDP, který podle mě nemůže splatit,
naopak my zhruba 40 % a dále klesá. 

V sousedním Německu mají vyrov-
naný rozpočet v zákoně. Dohodly se
na něm strany napříč politickým spek-
trem. Bylo by možné, alespoň hypote-
ticky, dosáhnout takové dohody
u nás?

Dovedu si to těžko představit, když
uvážím, jaký má česká levice apetit na
utrácení veřejných peněz. Nečasova
vláda zase nesmyslně škrtila naši eko-
nomiku v době, kdy mohla už být
v růstu podobně jako v okolních ze-
mích. Kdyby takhle řídili firmu, dávno
by zkrachovali. Já usiluji o vyrovnaný
rozpočet, ale ne za každou cenu. Priori-
tou hospodářské politiky musí být pro-
myšlené investice, které se v bu-
doucnu mnohonásobně vrátí, tzn. do-
pravní infrastruktura, výzkum, techno-
logie, podpora zahraničních investic.
Předchozí vlády v tomhle bohužel za-
spaly a my se potýkáme s tím, že
hlavně projekty dopravních staveb nej -
sou připravené a pravidla jejich schva-
lování velice zdlouhavá a kompliko-
vaná. Pracujeme na zlepšení, ale není
to otázka jednoho dvou let. Pevně do-
ufám, že budeme mít příležitost pokra-
čovat v práci, kterou jsme začali,
i v dalším volebním období.

V médiích často můžeme číst komen-
táře, že tato vláda je „rozhazovačná“
a nemyslí na „zadní vrátka“. Jak je to
tedy s tou rozhazovačností?

Je to nesmysl. V poměru k HDP jsme
sedmou nejméně zadluženou zemí
v EU. Momentálně máme několik mě-
síců po sobě rekordní přebytek stát-
ního rozpočtu. Centrálními nákupy
také šetříme na výdajích ministerstev
a racionalizujeme správu státních ne-
movitostí, dotlačil jsem ostatní minis-
terstva, aby využívala dříve téměř net -
knutý Centrální registr administrativ-
ních budov (CRAB). Díky němu místo
toho, abychom platili za údržbu nevy-
žívaných budov nebo je nechali chát-
rat, získáme peníze z jejich prodeje.

Jste člověk, který má vlastní zkuše-
nosti ze státní správy i podnikání.
Chtěl bych se Vás proto zeptat, jak
hodnotíte podnikatelské prostředí
u nás?

Je zde značný prostor pro zlepšení.
Pomocí Etržeb se snažím narovnat
podnikatelské prostředí, které je od re-
voluce pokřivené. Není možné, aby
jeden hostinský čepoval pivo za 20 Kč
a tvářil se, že platí daně, zatímco vedle
čepují pivo za 28 Kč, protože daně
opravdu platí, ale mají tím pádem po-
loprázdnou hospodu. Chystáme zjed-
nodušení daňového systému a daňo-
vého přiznání a snížení administrativy
při zakládání firem. Bohužel je to běh
na dlouhou trať, který se nedá zvlád-
nout za jedno volební období.

Průmysl je tahounem ekonomiky,
jsme nejprůmyslovější zemí konti-
nentu. Nyní je před námi řada nových
výzev spojených s digitalizací a inter-
netem věcí. Jsme na ně dostatečně
připraveni?

Samozřejmě. Třeba v Brně vzniká
česká obdoba „Silicon Valley“, kde
pracují šikovní IT experti. Historicky
jsme vždy byli průmyslovou zemí. Prů-
mysl u nás nikdy nezmizí. Jen se bude
orientovat na nejnovější technologie,
které podporujeme.

V souvislosti s podnikatelskou sférou
mezi diskutované otázky patří inter-
vence ČNB, podpora exportu, veřejné
zakázky, podpora výzkumu a vývoje
a zavádění jeho výsledků do praxe.
Můžete se k tomu vyjádřit.

Mojí prioritou v této oblasti je pod-
pora českého exportu. Vláda musí
podnikatelům zajistit stabilní a příznivé
podmínky pro podnikání, napomáhat
hospodářskému růstu a být nápo-
mocna prostřednictvím ekonomické
diplomacie. Co se týče výzkumu a vý-
voje, je zapotřebí pomáhat zavádění
jeho výsledků do praxe, podporovat
spolupráci vysokých škol a firem na
aplikovaném výzkumu.

Samostatnou kapitolu tvoří nedosta-
tek technicky vzdělaných zaměst-
nanců a lidí v dělnických profesích.
V kontrastu s tím je míra nezaměstna-
nosti, která v současnosti je něco
málo přes pět procent, v čemž jsme
lepší než další státy Evropy. Bývá to
dáváno jako úspěch. Jedná se přitom
často o lidi, kteří pobírají dávky a ne-
jsou ochotni pracovat. Nejsme příliš
„socialističtí“, nechtělo by v tomto ta-
kříkajíc přitvrdit?

Vláda pracuje na opatřeních,
která mají dlouhodobě nezaměstnané
motivovat k hledání práce. Díky nízké
nezaměstnanosti ušetříme na sociál-
ních dávkách, ale vláda si musí umět
poradit se souvisejícím nedostatkem
volných pracovních sil na domácím
trhu. 

Proto v koalici dlouhodobě prosa-
zuji, aby firmy mohly mnohem snáze
získávat pracovníky ze zahraničí. Naše
ambasády v zahraničí se do toho musí
aktivně zapojit. Řada lidí má zájem
u nás pracovat a firmy by je hned
braly, ale je problém je sem dostat. To
musíme změnit.

Podobně je tomu i s výší minimální
mzdy.  Jsme v předvolebním čase
a tak se slibují hory doly bez ohledu,
zda na to zaměstnavatelé mají. Neza-
děláváme si tak na problém do bu-
doucna?

Ekonomika roste, tlak na růst mezd
včetně té minimální je logický. Jsem
pro to, aby se tripartita dohodla na
kompromisním zvýšení minimální
mzdy. Nechci, aby se nějaká varianta
prosazovala přes odpor odborů nebo
zaměstnavatelů.

Samostatnou kapitolu tvoří EET. Kdo
podniká „čistě“, tak se nemá čeho
bát? Podporu Vám v tomto úsilí vyjá-
dřil v minulém roce například prezi-
dent Svazu průmyslu a dopravy Jaros -
lav Hanák, který našemu časopisu
řekl: „Projel jsem celý svět a například
v sousedním Německu nebo USA
snad nikoho nenapadne neodevzdat
tržbu nebo krátit daně. Je to trestný
čin a těžký. Takový člověk ztrácí spo-
lečenské postavení a uznání. U nás se
ještě někteří chlubí tím, jak vyběhli
s úředníky nebo ošidili stát. To mi
vadí. Proto fandím ministrovi financí
v jeho snaze zavést elektronickou evi-
denci tržeb. Pokud budou existovat
nějaké výjimky, tak efekt nebude ta-
kový, jaký by měl být.“ Zákon nako-
nec prošel, stále se však hledají „vady
na kráse“. Kdo a proč se ho bojí?

Bojí se nepoctiví podnikatelé, kteří si
navykli ponechávat si peníze, které
mají ze zákona odvádět státu na da-
ních. Těžko se s nimi budou loučit,
neboť tak přijdou o nespravedlivou vý-
hodu oproti všem ostatním, kteří plní
daňové povinnosti. Všem poctivým
toto opatření jedině pomůže, protože
konečně narovná podnikatelské pro-
středí, vymaže z trhu nekalou konku-
renci a do státního rozpočtu přinese
ročně až 18 mld. Kč navíc.

Otázek by byla řada, témat, která zají-
mají veřejnost a podnikatelskou sféru,
je víc než dost. Položím proto pos -
lední. Strašák negativního dopadu
Brexitu se rozplývá. Myšlenka jed-
notné Evropy je bezpochyby správná,
musí však stát na pevných základech
a nezabývat se nepodstatnými věcmi
jako jestli je rajče ovoce nebo zele-
nina. Jak by se měla podle Vás změnit,
aby obstála ve zkoušce času? 

Myšlenka silné a jednotné Evropy je
v principu správná. Současná EU má
ale řadu nedostatků, které je třeba od-
stranit. Musí se umět postavit sebevě-
domě a čelem k problémům jako je mi-
grační krize, válka v Sýrii nebo situace
na východě Ukrajiny. Nelze se spolé-
hat na to, že třeba migrační vlnu za nás
za jakýsi poplatek vyřeší Turecko.
Máme dostatek sil a zdrojů, abychom
si dokázali poradit sami, jen k tomu
musíme mít odvahu. �

Pane ministře, 
děkujeme za rozhovor
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Iniciativa Průmysl 4.0 reflektuje situaci,
kdy průmysl a celá ekonomika procházejí
zásadními změnami způsobenými zavá-

děním informačních technologií, kyberne-
ticko-fyzických systémů a systémů umělé in-
teligence do výroby, služeb a všech odvětví
hospodářství.

„Jsme a budeme malou otevřenou eko-
nomikou s obrovskou orientací na export.
Průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP a to je
prakticky nejvíce ze zemí evropské zatím
ještě osmadvacítky. Jsme také zemí s nej-
nižší nezaměstnaností v Evropě. Chceme-li
ale udržet tuto pozici, je zapotřebí aktuálně
reagovat na vývojové trendy v technolo -
giích i ve společnosti, spojené s digitalizací,
a skloubit je s praxí. Proto jsme také v tomto
kontextu materiál připravili,“ uvedl ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Zákla-
dem je aktivita podnikatelů, kteří se musí
objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první,“
dodal. Iniciativa zahrnuje opatření na pod-
poru investic a standardizace, aplikovaného
výzkumu, zpracovává otázky spojené s ky-

bernetickou bezpečností, logistikou i norma-
lizací. Zahrnuje také změny vztahující se
k trhu práce, ke vzdělávání a k rozvoji lid-
ských zdrojů. Významně se totiž změní pop-
távka na trhu práce s požadavkem na tech-
nicky vzdělanou pracovní sílu. To by mělo
tedy také přirozeně přinést i zvýšení mzdo-
vého ohodnocení pracovníků, jak k němu
vyzývají zástupci pracujících. Vzniknou nová
pracovní místa a profese, jiné – zejména
méně kvalifikované pozice – naopak zanik-
nou. „Toho jsme si vědomi, a proto musíme
vytvořit takové podmínky, aby se změny ne-
staly destruktivní pro vývoj společnosti, ale
naopak byly příležitostí pro růst kvalifikace
lidí,“ vysvětlil ministr Jan Mládek

Jednotlivé kapitoly dokumentu popisují
současný stav, směry dalšího vývoje a klíčové
výzvy v jednotlivých oblastech, které je nutno
v rámci zvýšení připravenosti České republiky
na aktuální vývoj řešit. Rozsah a úroveň ma-
teriálu poskytují detailní informace pro vládu
ČR, klíčové resorty a sociální partnery tak, aby
byly schopné urychleně formulovat konkrétní

opatření, reagující na probíhající změny, způ-
sobené technologiemi 4. průmyslové revo-
luce. Iniciativa Průmysl 4.0 si současně klade
za cíl zmobilizovat především podnikatelskou
sféru, klíčové průmyslové resorty a sociální
partnery k aktivnímu zapojení při její imple-
mentaci a realizaci v podmínkách ČR.

� � �

Inteligentní továrny otevřou prostor pro
nové kreativní cesty tvorby přidané hodnoty
a vzniku nových obchodních modelů. Dojde
k principiální redefinici vazeb mezi zákaz -
níky, výrobci a dodavateli, stejně tak i ke
změně způsobu komunikace mezi člověkem
a strojem. Veškeré změny přispějí k řešení
globálních problémů jako nedostatek suro-
vin, energetická účinnost či demografické
změny. Lidé v nich nebudou vykonávat fy-
zicky těžkou a rutinní práci, ale bude jim dán
prostor pro kreativní práci. �

Z Iniciativa Průmysl 4.0 
– část Charakteristika konceptu Průmysl 4.0
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Je třeba aktuálně reagovat na vývojové trendy
v technologiích i ve společnosti
Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je
udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době masového nástupu tzv. čtvrté
průmyslové revoluce ve světě, schválila 24. srpna Vláda ČR.



Pouze 34 % společností má zkušenosti se
zaváděním konkrétních technologií a ná-
strojů Průmyslu 4.0. Budoucnost však

může být úplně jiná. 59 % výrobních společ-
ností chce v příštích třech letech investovat do
technologií a nástrojů Průmyslu 4.0. Společ-
nosti plánují implementovat analýzu interních
dat – big data (62 %), datovou integraci s ob-
chodními partnery (49 %), počítačovou virtu-
alizaci a simulaci (46 %) a autonomní roboty
(32 %).

„České výrobní společnosti si již dnes velmi
dobře uvědomují potenciál Průmyslu 4.0. Více
než polovina z nich plánuje v příštích
třech letech investovat do nástrojů
Průmyslu 4.0. Nejčastěji jsou přitom
zmiňována big data (62 %), u kterých
se očekává významná součinnost
státu v podobě podpory při budo-
vání klíčové ICT infrastruktury. Řada
firem zároveň plánuje již v příštím
roce datovou integraci s obchod-
ními partnery, počítačové virtuali-
zace a simulace nebo využívání autonomních
robotů,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner
podnikového poradenství a Digital Champion
společnosti EY ve střední a jihovýchodní Ev-
ropě.

Vysoké povědomí o Průmyslu 4.0

Téměř 94 % respondentů uvedlo, že se s poj -
mem Průmysl 4.0 již setkalo. Skoro dvě třetiny
z dotázaných si čtvrtou průmyslovou revoluci
spojují s propojováním internetu věcí, služeb
a lidí, a téměř ve stejné míře také se součas-
ným trendem digitalizace. Jako horizontální
a vertikální systémovou integraci si Průmysl
4.0 představuje 42 % společností. 

Průmysl 4.0 představuje především vý-
znamný faktor s vlivem na konkurenceschop-
nost společností. V souvislosti s jeho rozvojem
plánují firmy změny business modelu napříč
většinou zúčastněných sektorů a jako hlavní
očekávaný přínos manažeři vidí zvýšení efek-
tivity práce.

„Pozitivní pohled na Průmysl 4.0 je třeba
v rámci organizace prosadit jako příležitost
a prostřednictvím konkrétních pilotních pro-
jektů dostat Průmysl 4.0 do každodenních
úkolů, zařadit ho na každodenní agendu,“ říká
Jan Burian, senior manažer podnikového po-
radenství společnosti EY.

Zvýšení efektivity práce je respondenty vní-
máno jako hlavní očekávaný přínos imple-
mentace Průmyslu 4.0, přičemž většině spo-
lečností se na základě implementace prvků
Průmyslu 4.0 již podařilo efektivitu práce zvý-
šit. Reálné přínosy Průmyslu 4.0 pro zajištění

datových podkladů pro řízení výroby potvrdilo
více společností než těch, které tyto přínosy do
budoucna očekávají. Naopak v oblasti zvýšení
flexibility výroby a řešení nedostatku pracovní
síly jsou očekávání společností výrazně vyšší,
než co nabízí současná realita.

„V oblasti zvyšování flexibility výroby ne-
jsou očekávání zatím naplňována – z naší zku-
šenosti často kvůli tomu, že společnosti zavá-
dějí pouze dílčí prvky Průmyslu 4.0 (dílčí robo-
tizace, práce s RFID identifikací nebo využití
omezené části výrobních dat) a žádná česká
výrobní společnost zatím neaplikuje uceleně

a koncepčně celkový přístup k zavedení Prů-
myslu 4.0,“ upřesňuje Petr Knap.

Zkušenosti s Průmyslem 4.0 prozatím na
nízkých hodnotách
Reálná praxe je však prozatím jiná. Se zavádě-
ním nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 má
zkušenosti pouze třetina společností. Polovina
z nich již implementovala datovou integraci
s obchodními partnery, 45 % pak implemento-
valo analýzu interních dat (Big data) a stejné
procento také počítačovou virtualizaci a simu-
laci. Aditivní výrobu (např. 3-D tisk) implemen-
tovalo 41 % společností.

Mezi klíčová opatření, která již respondenti
zavedli za účelem usnadnění zavedení ná-
strojů a technologií Průmyslu 4.0 patří vylep-
šení informačních systémů (60 %), změna sys -
tému plánování (37 %) a spolupráce s výzkum-
nými / vzdělávacími institucemi (31 %). Z prů-
zkumu naopak vyplynulo, že 15 % společností
žádná opatření usnadňující implementaci
prvků Průmyslu 4.0 nezavedla a ani se je za-
vést v nejbližší době nechystá.

„Z průzkumu vyplývá převažující zaměření
respondentů na technické aspekty realizace
Průmyslu 4.0. Pro úspěšné zavedení tak zá-
sadní změny bude ovšem klíčové upravit i or-
ganizační a manažerské postupy,“ říká Jan Bu-
rian.

Překážky implementace Průmyslu 4.0

Vysoké investice jsou dle respondentů jednou
z největších překážek implementace prvků

Průmyslu 4.0. Z tohoto důvodu společnosti
očekávají subvence od státu. Respondenti po-
važují za klíčové překážky implementace ná-
strojů a technologií Průmyslu 4.0 kromě cel-
kové výše investičních výdajů (57 %) také ne-
dostatek kvalifikovaného personálu (57 %),
bezpečnost dat (27 %) a nedostatečné pově-
domí o Průmyslu 4.0 (24 %).

Potřebná podpora ze strany státu

60 % výrobních společností považuje za nej-
užitečnější krok podpory čtvrté průmyslové re-

voluce ze strany státu definování
plánu investičních pobídek. 44 %
společností by uvítalo podporu no-
vých studijních oborů zaměřených
na interdisciplinární integraci a me-
zioborové zkušenosti, více než třetina
respondentů očekává podporu státu
při budování klíčové sdílené ICT in-
frastruktury. Současnou úroveň stan-
dardizace Průmyslu 4.0 v ČR pova-

žuje za nedostatečnou více než 56 % společ-
ností. „Z krátkodobého pohledu je klíčová
správně nastavená standardizace a vyjasnění
právního rámce, dlouhodobě je zásadním li-
mitujícím faktorem rozvoje Průmyslu 4.0 kva-
lifikovaný personál,“ dodává Jan Burian

� � �

Nejnovější analýza EY Digital Deal Economy
Study poradenské společnosti EY poukazuje
na fakt, že mnohé netechnicky orientované
firmy již nezvládají držet krok se současným
tempem inovací a – s ohledem na vlastní ča-
sové i finanční možnosti – směřují pozornost
k fúzím a akvizicím a uzavírání společných
podniků, od nichž si usnadnění vstupu do di-
gitální sféry slibují.

Ze studie EY, která vychází z názorů 600 ve-
doucích pracovníků významných celosvětově
působících společností, vyplývá, že 90 % ne-
technicky orientovaných firem čelí konkurenci
podniků, které již moderní technologie využí-
vají. V reakci na zvýšenou konkurenci a změny
prostředí vidí východisko ve fúzi či akvizici více
než dvě třetiny (67 %) respondentů.

„Vedoucí pracovníci firem si uvědomují, že
digitální transformace má dopady na veškeré
aspekty jejich podnikání, od těch hlavních, nej-
viditelnějších aktivit až po podpůrné činnosti.
Zásadní otázka v této souvislosti zní, zda si
podniky dokáží nezbytné zázemí v oblasti digi-
tálních technologií vybudovat a zajistit samy,
nebo si ho musí koupit,“ říká Peter Wells, ve-
doucí partner transakčního poradenství spo-
lečnosti EY v ČR. �
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EY: Slibný nástup čtvrté průmyslové revoluce 
v českých firmách brzdí chybějící kvalifikovaný personál
Průmysl 4.0 představuje budoucnost výroby včetně nového přístupu k práci s daty. Zvýšení efektivity práce
(64 % respondentů), zvýšení produktivity (56 %) nebo dosažení větší flexibility výroby (41 %) – to vše
nejčastěji skloňovali jako potenciální přínos čtvrté průmyslové revoluce respondenti nového průzkumu
„Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“. Průzkum provedla poradenská společnost EY mezi 64 významnými
českými výrobními společnostmi. Téměř třetina výrobních podniků navíc považuje Průmysl 4.0 za možný
způsob omezení dopadů aktuálního nedostatku pracovní síly nebo jako možnost snížení celkových nákladů.



Proto otevřel první obchod v duchu
zero waste konceptu: „Líbí se mi,
že obchod bez reklam vypadá krásně

a zároveň nevytváří žádnou spoušť a lidé
mohou i ušetřit.“ A na to zákazníci slyší,
denně jich sem přijde víc, než malý obchů-
dek pojme.

Nejen proto plánuje sympatický majitel
firmy Bez obalu stěhování do většího:
„Chceme otevřít první skutečně bezodpa-
dovou prodejnu, kde bychom rádi nabízeli
i přírodní kosmetiku a krmivo pro domácí
mazlíčky.“

Vizionářů jako Hanzel, kteří tvoří novou
krev českého podnikání, rychle přibývá.
V průběhu prvních šesti měsíců letošního
roku bylo zaregistrováno 34 094 nových
podnikatelů. Celkový počet živnostníků se
podle statistik poradenské společnosti Bis-
node od konce roku 2015 zvýšil o 9 162
a přesáhl 2,06 milionů osob.

Zatímco invence začínajících podnika-
telů sílí, podmínky pro zakládání živností
a firem se v Česku zlepšují jen pomalu.
Loňská zpráva Doing Business provedená
Světovou bankou porovnávala podmínky
pro podnikání ve 189 zemích světa. Česko
se sice v meziročním porovnání posunulo
o osm míst vzhůru, ani tak se ale neumís-
tilo výše než na 36. místě. Hlavní překáž-
kou je podle zjištění Světové banky příliš
komplikovaný start pro podnikání. Ne-
jedná se přitom pouze o zdlouhavé admi-
nistrativní požadavky, ale také o horší do-
stupnost úvěrů na start podnikání. Na tu
si stěžuje zhruba třetina začínajících pod-
nikatelů. A přestože si Česko v této ob-
lasti vede lépe než v celkovém vyhodno-
cení podmínek pro podnikání, i tak se
země co do dostupnosti startovacího ka-
pitálu pro podnikatele řadí až na 28.
místo.

Podnikatelské začátky pro živnostníky
usnadňuje i Česká spořitelna. Od září do-
konce spustila novou vlnu nabídek úvěrů
domácím start-upům. V rámci kampaně
„Hledá se nová krev pro české podnikání“
nabízí začínajícím podnikatelům nový ne-
zajištěný Firemní úvěr Start-Up České spo-
řitelny. Na rozjezd podnikání nabízí úvěr až
650 tisíc korun. Peníze za úrok 9 procent
slibuje poskytnout rychle, bez zbytečného
papírování. Nepožaduje ani doložení pod-
nikatelského plánu. Úvěr je bez poplatku za
zřízení, vedení i předčasné splacení a je do-
stupný pro podnikatele od okamžiku zalo-
žení živnosti až do tří let provozování firmy
(více na www.nova-krev.cz).

Spořitelna zaznamenala velký zájem
o úvěry, firmám chce rozdělit 
550 milionů korun
Že na takovou nabídku začínající podnika-
telé slyší, se Česká spořitelna přesvědčila
během jarní první vlny nabídky výhodných
úvěrů pro domácí start-upy. Největší tu-

zemská banka budoucím byznysmenům za
první čtyři měsíce od spuštění programu
poskytla téměř 200 milionů korun. Peníze
nabízí Česká spořitelna díky smlouvě s Ev-
ropským investičním fondem (EIF). Celkem
tak do dvou let českým start-up projektům
rozdělí 550 milionů korun.

„Zájem začínajících podnikatelů o tento
program nás velmi mile překvapil. Obecně
lze říci, že chuť bank financovat start-upy
bez možnosti využití vhodné záruky je
malá. Osobně vnímám, že začínající pod-
nikatelé v Čechách nejsou podporováni
dostatečně. Dokonce bych se nebál říci, že
vůbec. Proto jsem rád, že se nám podařilo
na český trh dostat program z EIF právě
pro podporu začínajícího podnikání,“ říká
Josef Laurenčík, specialista rozvoje ob-
chodu České spořitelny.

Evropský investiční fond a Česká spoři-
telna podepsaly smlouvu o garanci zvý-
hodněných úvěrů pro start-up projekty
letos v květnu. Smlouva bance umožňuje
podporovat začínající podnikatele se zají-
mavými projekty bez zbytečné administra-
tivy i bez podnikatelské historie a akcepto-
vat vyšší riziko start-up projektů. O rizika
se Česká spořitelna podělí právě s EIF.

Žádost o takový úvěr je podle Lauren-
číka velice jednoduchá a pro klienta byro-
kraticky nenáročná. „Základním předpo-
kladem je, že jde o začínajícího podnikatele

nebo firmu, ne starší než tři roky od zalo-
žení. Má-li taková firma již daňové při-
znání, tak jej vyžadujeme, jinak potřebu-
jeme historii a chování na účtu. To je
možné doložit i z osobního, tedy soukro-
mého účtu,“ doplňuje Laurenčík. 

První úvěry s garancemi EIF Česká spo-
řitelna začala poskytovat již v roce 2004
a kromě toho od té doby poskytla českým
firmám zvýhodněné úvěry od Evropské in-
vestiční banky (EIB) v celkové výši 1,25
mld. EUR (33,75 mld. Kč). To dělá z České
spořitelny nejvýznamnějšího partnera EIB
ve střední Evropě. V posledních dvou pro-
gramech na podporu inovačních investic
malých a středních firem podpořila Česká
spořitelna celkem 126 projektů.

Kromě nového Firemního úvěru Start-Up
podporuje Česká spořitelna začínající pod-
nikatele i dalšími službami. Kromě Podnika-
telského konta Klasik se základními služ-
bami a startovacím kontokorentem na dva
roky zdarma nabízí spořitelna také zdarma
konzultace podnikatelského plánu
(www.csas.cz/zacinajicipodnikani). Partner-
ská advokátní kancelář zalozfirmu.cz
poskytuje na svém portále stálý právní se-
rvis, který upozorní na hlavní změny legis-
lativy s dopadem na byznys, anebo pomůže
založit živnost či firmu z vašeho obýváku. �

František Bouc
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Česká spořitelna chce vlít novou krev do českého podnikání
Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli si domů ze supermarketu musíte nosit s potravinami tolik
plastového odpadu? Petr Hanzel ano a zjistil, že to vlastně nutné není.

Petr Hanzel, majitel prvního obchodu v duchu zero
waste konceptu nafocen pro kampaň „Hledá se
Nová krev“, Česká spořitelna. Foto Matúš Tóth



Pane předsedo, ziskovost společnosti FRIGO-
MONT vzrostla v minulém roce ve srovnání
s předcházejícím (2014) o padesát procent,
což je vynikající hospodářský výsledek. Růst
očekáváte i letos. Co o tom vypovídají polo-
letní hospodářské výsledky?

Za první půlrok 2016 jsme oproti stejnému
období 2015 zvýšili tržby o cca 39 %, ziskovost
klesla, což je dáno i charakterem zakázek.
I přesto máme před sebou silnější část roku.
V druhém pololetí očekávám zejména výrazné
zlepšení právě v parametru „ziskovost“ firmy.

V tiskové zprávě z února jste uvedli, že za
úspěchy, které jste dosáhli, „může“ revitali-
zace firmy. V čem konkrétně?

Zjednodušili jsme některé procesy ve firmě,
což nám zrychlilo tok práce i dokumentů.
Znovu jsme se důkladně podívali, s jakými
lidmi – zaměstnanci – děláme byznys. V tomto
pro nás byly klíčové tři faktory: nejen odbor-
nost člověka, ale také jeho charakterové rysy
a obyčejná lidská přitažlivost směrem do
týmu, aby si lidé uvnitř FRIGOMONTu zkrátka
lidsky sedli a vzájemně si vycházeli vstříc, vy-
hověli si. Tím se posílila míra vzájemné spo-
lupráce. Mezi dalšími opatřeními jsme ne-
kompromisně zdůslednili finanční řízení firmy,
čímž se zásadním způsobem ozdravilo cash-
flow společnosti. 

S předcházejícím úzce souvisí zahájení pro-
vozu v nové hale...

Chceme dále diverzifikovat naší činnost tak,
abychom eliminovali možná rizika vyplývající

z toho, co se děje na jednotlivých cílových tr-
zích. Proto jsme se rozhodli strategicky posílit
divizi výroby speciálních dveří. V tom, co dě-
láme, chceme patřit ke špičce v daném oboru.
Ve firmě máme dvě divize. Jedna se zabývá
oborem čistých prostor, mrazírenské a chladí-
renské technologie. Druhá se věnuje výrobě
speciálních dveří. V oblasti dodávky čistých
prostor, chladírenské a mrazírenské technolo-
gie, patříme k předním českým dodavatelům.
V oblasti speciálních dveří si musíme čestně
přiznat, že aktuálně ke špičce nepatříme, ze-
jména s ohledem na zahraniční výrobce, kteří
dodávají své výrobky v mnohem větším počtu
než my. Tento poměr chceme změnit a jsme
přesvědčeni, že se nám to podaří. 

Přicházíme na trh s novou technologií vý-
roby speciálních dveří, kdy jako jediný český
výrobce těchto výrobků disponujeme speciál-
ním vypěňovacím lisem. Tato konkurenční vý-
hoda přinese výrazné snížení nákladů na vý-
robu – ať už náklady na materiál, na výrobní
čas či na mzdy – což se promítne do nižší ceny
dveří. Zároveň budou mít naše dveře díky nové
technologii výroby lepší užitné vlastnosti. Nižší
hmotnost, až 4x nižší než mají dveře z oceli.
Delší životnost – v adhezivním prostředí až 20x
delší než výrobky z oceli. Elektrická nevodivost,
což zvyšuje bezpečí lidí. Nízká tepelná vodivost
a roztažnost, což znamená úsporu nákladů
v energii. Vysoká odolnost vůči únavě a nára-
zům, pevnost a tuhost srovnatelná s hliníkem,
barevná stálost, snadnější údržba a v nepo-
slední řadě přitažlivější vzhled. Nezanedba-
telná samozřejmě bude hlavně rychlejší ná-

vratnost investice. A obecně poměr cena
výkon – vzhledem k nižší ceně, ale zároveň vyš-
šímu užitku.

Tím se dostáváme k výrobnímu programu, co
vše dnes zahrnuje?

Jak jsem uvedl již výše, zaměřujeme se na
dodávku čistých prostor a mrazírenské a chla-
dírenské technologie na straně jedné a na vý-
robu specifických dveří na straně druhé. Spe-
ciální dveře zahrnují jak chladírenské a mrazí-
renské dveře, tak protipožární a interiérové
dveře, a dveře do čistých prostor. Disponu-
jeme k tomu vlastním laser centrem, již zmí-
něným vypěňovacím lisem, a dalšími dílčími

Ať je každý šťastný na svůj způsob a přeji všem, kdo se pustili
či pustí cestou IoT a Industry 4.0, ať jsou „happy“,
řekl CzechIndustry Jiří Jemelka, předseda představenstva akciové společnosti FRIGOMONT
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Ing. Bc. Jiří Jemelka, předseda představenstva
akciové společnosti FRIGOMONT



technologiemi typu úhlové pily, ohýbačka,
ohraňovací lis, padací nůžky atd. V segmentu
speciálních dveří se chceme coby český vý-
robce postupně dostat na špičku v oboru. 

Které výrobky považujete takříkajíc za vlajko-
vou loď a proč?

Dodávky do čistých prostorů (speciálně pro
chladírny a mrazírny). V tomto spatřuji i do
budoucna hlavní nosný pilíř společnosti FRI-
GOMONT. A již zmiňované speciální dveře,
které věřím, se i díky vynaloženým investicím
a získané konkurenční výhodě postupně pro-
sadí na trhu a sklidí mezi zákazníky úspěch, ze-
jména s ohledem na poměr cena versus kva-
lita.

Když byste je srovnal s konkurencí, v čem
jsou jejich hlavní přednosti?

Pro oblast speciálních dveří je třeba uvést,
že jsme opravdu český výrobce. Jako jedni
z mála v ČR používáme technologii vypěňo-
vacího lisu, ostatní výrobci vyrábějí dveře buď
z panelů, nebo dveře zkrátka překupují. Pro
chladírenské a mrazírenské dveře máme jako
jediný český výrobce certifikát s normou pro
ČR na protipožární odolnost až do EV 120 min.
a EI 60 min. Pro čisté prostory – mrazírenská
a chladírenská technologie – jsme schopni in-
vestorovi vše dodat z „jednoho centra“: od
projekce, výroby, dodávky až na místo, přes
montáž a servis, jsme připraveni posloužit zá-
kazníkovi tak, aby byl nakonec zcela spokojen.
Máme komponenty ve skladě, rychle reagu-
jeme na speciální požadavky, přání či změny
investora. A v případě vyskytnutí nejrůzněj-
ších problémů – a ty se na stavbě vždy objeví
– vždy hledáme řešení a cestu tak, aby měl kli-
ent vyřešený problém.

Kdo jsou vašimi hlavními odběrateli?
Významné obchodní řetězce, distribuční

a obchodní centra, sklady, velkosklady, ne-
mocniční a farmaceutický průmysl. 

Do kterých zemí své výrobky vyvážíte a kde
vidíte potenciál pro další růst exportu?

Jádro naší činnosti tvoří stále místní, český
trh. Ze zahraničních zemí aktuálně dodáváme
zejména do Německa, Maďarska a na Sloven-
sko. Potenciál vidíme do budoucna na jihový-
chodních trzích a obecně na trzích mimo Ev-
ropskou unii. Velmi zajímavá zakázka se rýsuje
v Mongolsku. Díky referencím se dostáváme
do jednání o zakázkách i ve vzdálenějších ze-
mích jako je Vietnam či Senegal. Ale jsme
opatrní, nepůjdeme za každou cenu do všeho,
co se „blýská“. Naší prioritou jsou opravdu
především nejbližší země, a zejména ty smě-
rem na jihovýchod Evropy.

Podpora exportu a exportní strategie jsou té-
matem, o němž se často hovoří. Jak vidíte
tuto problematiku z pohledu vaší společ-
nosti?

V tomto směru jsme udělali pouze jednu
zkušenost. Vyhodnotili jsme si ji a řekli si, že
v takové podobě, jak je podpora nastavena,
nemáme o další podobný typ zkušeností
zájem. Někdy mi přijde, že se kolem celé pro-
exportní strategie víc namluví, než jaký je poté
reálný dopad na malé a střední firmy. Možná
jsme v oboru, který není to samé jako vyrábět
sériově tisíce kusů výrobků. Možná v tom
zkrátka pouze neumíme chodit – nebo se ani

určitým způsobům „chození“ učit nechceme.
Jedeme po své vlastní linii, vše v rámci refe-
rencí a vlastní obchodní aktivity. V tomto
smyslu nečerpáme žádnou oficiální podporu
exportu ze strany státu či vládních institucí.

Výzkum, vývoj a inovace se dnes skloňují ve
všech pádech. Je jimi podmíněn další rozvoj
firem a jejich úspěch ve střetu s konkurencí
o „místo na slunci“. Vyvíjíte a inovujete své
výrobky samy nebo ve spolupráci s dalšími
subjekty?

Vyvíjíme sami na základě zkušeností, které
postupně v čase děláme na trhu, při kontaktu
s denní praxí. Zajímají nás názory odběratelů,
ale i dodavatelů, co můžeme zlepšit, případně
jak. A ve spolupráci našeho technického ředi-
tele, který je velmi tvořivý a ředitele výroby
postupně zkoušíme a vyvíjíme nová řešení.
Myslím si, že kdo má obchodní cit a vníma-
vost k potřebám na trhu, k tomu trochu kre-
ativity a odvahy, ten může plynule zlepšovat
stávající výrobky či přicházet s úplně novými.

Konečně, jak hodnotíte podnikatelské pro-
středí v České republice?

No, složitá otázka. Určitě nebudu patřit
k těm, kteří si budou stěžovat na legislativu,
vládu, šedou ekonomiku apod. Raději hledám
cesty, jak nejen přežít, ale jak díky tvořivosti
a odbornosti prosperovat. Když se bavím

s lidmi v zahraničí o tom, jak to chodí a fun-
guje u nich v zemi, kolikrát si říkám: „Zlaté
Česko.“ Určitě bychom se mohli bavit o tom,
jak např. spravedlivěji nastavit systém čerpání
dotací z EU, jak zjednodušit „úředního šimla“,
jak přispět k poctivějšímu podnikání, jak
obecně povznést kulturu podnikatelského
prostředí v ČR. Ale vezměme to takto. Po re-
voluci tu byl divoký kapitalismus, lidé si před-
stavovali pod podnikáním kde co, jen ne ko-
rektní a dlouhodobě seriózní přístup ke všem
zúčastněným (zákazník, dodavatel, zaměst-
nanci, stát, investor). To se postupem let změ-
nilo. Říkám, že u nás kapitalismus dospěl,
podnikání se stalo mnohem důvěryhodnějším
„řemeslem“, přístup podnikatelů se obecně
posunul. Dnes musíte mít v principu opravdu
přidanou hodnotu, budovat si postupně
dobré jméno a dělat byznys korektně. Samo-
zřejmě, výjimky se vždy najdou. Ale už jich
není tolik, co v devadesátých letech. A to mě
naplňuje nadějí a důvěrou, že do budoucna
bude podnikání v globále stále zralejší a serió-
znější. K tomu ale musíme samozřejmě přispí-
vat vlastními příklady. Znám mnoho konstruk-
tivních podnikatelů, a když je vidím, tak spa-
třuji jeden vedle druhého velmi korektní
a zralé lidi, lidi s životním nadhledem, od-
borně vzdělané, lidsky i charakterově na
úrovni, vidím někoho, kdo přináší svým živo-
tem a podnikáním novou inspiraci pro další
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lidi, že se dá i jinak než krást, lhát a hledat
cesty, jak co nejmíň makat.

Dostáváme se k internetu věcí (IoT) a Prů-
myslu 4.0. Jedni o nich hovoří v superlati-
vech, druzí s určitou skepsí. Jak vnímáte tuto
problematiku. Ujíždí nám vlak nebo naopak
jsme papežštější než papež?

Internet věcí bude určitě velká podnikatel-
ská příležitost a do budoucna se tomuto pro-
cesu vývoje neubráníme. Vše má ale svoje
plusy a mínusy. Vidíme to např. na internetu
v mobilech. Tímto technologickým prvkem
dochází k až děsivému odcizení mezi lidmi.
Lidé stále „čučí“ do mobilu, do tabletu. Často
se sytí informacemi, které bych označil za „se-
cond hand“. Ale ta potřeba v člověku holt je –
stále nové informace, intelektuální zábava, ne-
ustále něčím zaměstnávat pozornost. Nega-
tivním rysem je to, že místo abyste viděli lidi
v kavárně či restauraci, kteří si normálně po-
vídají, sedí vedle sebe dvě individua, které
hltají to, co vyzařuje z mobilu. To je dle mého
názoru odvrácená tvář tohoto tématu – bu-
deme se jako lidé stále více odcizovat?
V tomto smyslu říkám, že by nám mnohdy
prospělo víc hodnot 18. století a méně hodnot
století 21. Nejsem škarohlíd, ale technologie
sama o sobě nepomůže k tomu, aby byl člo-
věk zralejší a zodpovědnější, nebo dokonce
šťastnější. K tomuto člověk naopak musí víc
poznat sám sebe, a porozumět nejen sobě, ale
i druhým. K tomu nám technologie nepomů-
žou, spíše naopak. Technologie nám pomů-
žou být efektivnější, výkonnější. Ale bude to
stačit k tomu, abychom byli lidštější, zralejší?
Možná někdo čekal, že to zhodnotím víc jako
podnikatel, ale na tuto otázku se dívám spíš
více jako člověk. Znám nejednoho podnika-
tele, který si pořídil jednoduchou roubenku
a z toho všeho moderního utíká do jednodu-
chého a prostého prostředí.  

Stejně tak otázka „Průmyslu 4.0“. Když jste
mě žádal o rozhovor i na toto téma, říkal jsem
Vám, že pro nás jako firmu i pro mě osobně
jako člověka to až tak markantně silné téma
není. My chceme dělat byznys s lidmi a pro
lidi, ne s technologiemi a pro technologie. Ur-
čitě jsou odvětví, kde se princip „Průmysl 4.0“
ujme a osvědčí. Ale jsou jiná odvětví, kde to
stejně bez lidí nepůjde. Jiná otázka je ta, která

souvisí obecně s nedostatkem lidí, zaměst-
nanců. Kdo hledá nové lidi do své firmy, ví, že
dnes už je problém je najít. Demografická
křivka navíc ukazuje, že to bude ještě horší. Fi-
remní vedení to samozřejmě bude nutit do
toho, aby se snažili co nejvíce eliminovat
tento negativní jev – a s tím nejen souvisí, ale
také se nabízí proces další automatizace, ky-
berneticko-fyzikální systémy a koncept tzv.
„chytrých továren“. Jsou různí podnikatelé
a sledují různé cíle. Já určitě chci i do bu-
doucna pracovat s lidmi, ne s automaty. Sou-
visí to také s vnitřním nastavením a hodno-
tami, které člověk vyznává. Nedovedu si před-
stavit, že bych jednou přišel do firmy, potkal
tam stěží 5 lidí a ve zbytku byl obklopen chyt-
rými mašinkami. To by mě osobně nebavilo.
Ať je každý šťastný na svůj způsob a přeji
všem, kdo se pustili či pustí cestou IoT a In-
dustry 4.0, ať jsou „happy“. Samozřejmě ani
my se v podnikatelských aktivitách nebráníme
moderním technologiím, jak je patrno z na-
šich investic za poslední dva roky. Ale to vše
má své místo v kombinaci s faktorem člověka.
Mám rád lidi a chci hledat cesty, jak podnikat
s nimi, ne bez nich. I když někdy mě to taky
popadne a určité jedince bych nejraději vyra-
zil. Pak se ale uklidním a uvědomím si, že in-
terakce s lidmi mě mimo jiné nutí také být lep-
ším člověkem a být „nohama na zemi“.

Robotizace průmyslu probíhá řadu let, o jeho
kybernetizaci se hovoří. Dnes je některými
označována za hlavní cíl Průmyslu 4.0. Je
podle Vás reálné, aby v horizontu několika
desetiletí byly roboty schopny v převážné
míře nahradit lidi?  

Jak jsem uvedl výše. Jsou obory, např.
automobilový či obecně sériová výroba, kde
si dokážu představit výraznou eliminaci lid-
ského faktoru. Ale i ty načipované stroje bude
muset někdo kontrolovat a obsluhovat, byť
přes internet. A když nám ty „chytré sklady“
dají info, že dochází minimální zásoba, taky je
to znovu člověk, kdo s tím něco bude muset
udělat. Nedovedu si představit, že byznys
bude dělat „chytrá věcička“, která bude sedět
s jinou „chytrou věcičkou“ a budou se do-
mlouvat na detailech obchodu. Vše má své
meze. Ale ano, pokud je otázka, zda je podle
mě reálné, aby roboty nahradily v převážné

míře lidi, pak odpovím, že obecně si dokážu
představit, že roboty převezmou mnohou
práci, kterou dnes vykonávají lidé. 

„Oko bere,“ platí v mariáši. Když byste bilan-
coval uplynulých jednadvacet let v historii
společnosti, které hlavní trumfy byste uvedl?

V prvé řadě přizpůsobivost, ochota se učit
a připravenost neustále přerůstat své mož-
nosti, znalosti a schopnosti. Když si vezmete,
že FRIGOMONT začínal na opravě a servisu
ledniček, a dnes dodává technologické celky
např. do vysoce specializovaných medicín-
ských center, je to strmý gradient. Obyčejná,
prostá firma, z jihočeského venkova. Bez
ochoty hledat příležitost na trhu, bez energie
učit se a zvyšovat svou odbornost a kvalifiko-
vanost, a bez ochoty přiznat si a vyhodnoco-
vat své chyby, bez naděje, že příště to doká-
žeme lépe, bychom v nejlepším stále opravo-
vali ledničky. Tento pohyb vpřed, „pro-life“
přístup, který je o učení a růstu, o ochotě
nejen přežít, ale především o ochotě zlepšovat
se a objevovat nové úrovně, mnoho spolupra-
covníků FRIGOMONTu nedalo, a odešlo.
Chtěli mít svůj klid, „své jisté“, nechtěli opus-
tit svou zónu komfortu. My chceme jít ne-
ustále dopředu, zlepšovat se. Dále je to možná
poněkud nudný a obyčejný „byznys přístup“.
Hledáme, co je ekonomicky zajímavé, v čem
můžeme být dobří a co nás bude zároveň
bavit. A jako třetí trumf bych uvedl lidi. Bez
schopných, angažovaných a charakterních za-
městnanců by to nešlo. 

Rozvoj další výroby a zvyšování kvality je
úzce spojeno s takříkajíc lidským faktorem.
Máte dostatek kvalifikovaných zaměstnanců,
pokud ne, jak tuto situaci řešíte?

Asi bych byl aktuálně z jiné planety, pokud
bych řekl, že máme dostatek kvalifikovaných
zaměstnanců – nebo alespoň zaměstnanců,
které bychom vlastním procesem zaškolování
posunuli na úroveň kvalifikovaných zaměst-
nanců. Není to co před léty, kdy si člověk mohl
vybírat z došlých životopisů. Dnes nám např.
na určitou pozici nepřijde životopis, jak je
měsíc dlouhý. Řekli jsme si ale i v tomto pří-
padě, že půjdeme cestou, která se nám osvěd-
čila. Trpělivost, jasně definovaný cíl, a hledat.
Nutí nás to také zkoušet a nacházet nové cesty
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náboru. Nutí nás to samozřejmě hledat i nové
cesty, co a jak u nás dělat, s menším počtem
lidí. Někteří lidé u nás jsou bezesporu přetí-
žení. To je zcela evidentní. Víme, kde je naše
úzké místo. Snažíme se to kompenzovat zají-
mavými výdělky a obecně komfortem, který
lidem k práci u nás nabízíme. Hodně je to
u nás o firemní kultuře. Aby lidé u nás nebrali
práci jen jako zdroj obživy, ale aby byli rádi, že
dělají ve FRIGOMONTu, protože jim dává
smysl pracovat v naší firmě, s lidmi, kteří tu
jsou, podílet se na realizaci vize, kterou máme.

Je tu ještě jeden aspekt, který se dotýká vaší
práce, a tím je energetická účinnost, přesněji
úspory energie. Česká republika se zavázala
snížit spotřebu energie do roku 2020 o při-
bližně 50 PJ.  Dosáhnout toho je téměř „nad-
lidský úkol“. Evropská komise v únoru před-
stavila první strategii pro optimalizaci vytá-
pění a chlazení budov a průmyslová odvětví.
Vaše řešení v oblasti úspor energie přinášejí
nemalé úspory. V jakých směrech?

V oboru čistých prostor (chladírny, mra-
zírny) sice Evropská komise chce snižovat
spotřebu energie, ale zatím máme v praxi
dojem boje proti větrným mlýnům. Investoři,

co máme zkušenost, zatím řeší pouze cenu,
cenu a zase cenu investice. Následné úspory
nákladů v nižší spotřebě energie neřeší, byť
mohou ušetřit víc, než o kolik by si připlatili za
počáteční investici do modernější technologie
chlazení či mrazení. My máme obrovské mož-
nosti, co se nových a úsporných technologií
týče, jak uspořit energii, ale vždy to prozatím
skončí u ceny. Většina staveb se dělá navíc
přes alespoň určitou finanční spoluúčast z do-
tace EU, a tak se v mnoha případech vracíme
ke starým technologiím, které jsou za nízkou
cenu. Tam nás totiž tlačí obecně vzato i stát
v rámci výběrových řízení, kde jediným nos-
ným a rozhodujícím kritériem je cena. Tato
otázka či problematika chcete-li je sama
o sobě na celý samostatný článek, odpověď
by byla velmi dlouhá…

Podle jakého klíče si vybíráte spolupracov-
níky, dáváte přednost intuici nebo referen-
cím?

Máme velmi sofistikovaný proces přijí-
mání nových pracovníků. Intuice i reference
v tomto procesu mají také své místo. Je pro
nás důležitá jak odbornost (či potenciál k ní),
tak charakter, tak obyčejná lidskost každého

nového spolupracovníka. Jsme hodně ná-
roční. O to je to těžší v dnešní době, která trpí
na nedostatek pracovníků. Navíc nám to stě-
žuje umístění našeho provozu na okraji Již-
ních Čech. Ale neustupujeme ze svých stan-
dardů, neboť pokud chceme špičkovou
firmu, nevybudujeme ji s průměrnými lidmi.
Musíme a chceme mít špičkové lidi, pak se
o budoucnost naší firmy nebojím. Abych
alespoň naznačil z našeho procesu přijímání
– zavedli jsme např. zkušební půl dny, kdy
konkrétní kandidát stráví půl den na svém
budoucím pracovišti, seznámí se s prací,
s lidmi, naši lidé se seznámí s potenciálním
kolegou, vyslechneme si z obou stran názory
a dojmy z tohoto zkušebního půl dne. Samo-
zřejmostí je také testování lidí – odborných
znalostí a dovedností, případně psychodiag-
nostika. Jak jsem uvedl, máme sofistikovaný
systém a jsme nároční. Dáváme si pozor,
koho si do firmy pouštíme. Pravda, ne vždy
nám to vyjde. Nemůžete zaručit, že se stopro-
centně „trefíte do člověka“. Když to nevyjde,
hledáme holt dál.

Z čeho Vy osobně máte hlavní radost ve své
práci a proč?

Tvořivost, práce s lidmi, neustálý požada-
vek a tlak na to, abych používal rozum, hledal
řešení, zlepšoval se. Velmi mě naplňuje vzá-
jemná synergie, kdy je definovaný problém,
zadaný cíl, a společně s lidmi hledáme řešení
a makáme na jeho realizaci. Pro mě osobně je
největší radostí to, že můžu podnikat. Neberu
to ani tak jako seberealizaci, spíše jako napl-
nění svého úkolu, poslání. Mám velmi rád
slovo povolání v tom smyslu, že každý člověk
je k něčemu povolán. Pokud pak člověk dělá
to, k čemu je povolán, naplňuje ho to samo
o sobě radostí, byť problémy byly, jsou a ur-
čitě budou. A o tom je dle mého podnikání.
Naučit se řešit problémy. Kdo řeší větší a těžší
problémy, které lidé mají, ten je holt v podni-
kání úspěšnější. Tato stále přítomná výzva
k překonávání problémů je svým způsobem
také mou radostí, i když to tak v každodenním
zápalu boje určitě nevnímám. Ale jak jsem to
popsal výše, osobně jsem přesvědčen, že na-
plňuji své povolání, používám hřivny, které mi
byly dány. To mne naplňuje vnitřní tichou ra-
dostí. �
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Ať už jde o automobilové součástky,
obaly, stavební výrobky, technické díly
nebo spotřebního zboží - neustálé

kroky vpřed jsou charakteristickým znakem
plastikářského průmyslu. Málokteré jiné od-
větví se vyznačuje takovými krátký životní
cykly výrobků a tak vysokou složitostí kom-
ponentů. To představuje nové výzvy pro pro-
ducenty strojů na výrobu plastů, jakož i pro
celý průmysl plastů. Je naprosto jasné, že
energetická účinnost, kvalita a přesnost,
stejně jako flexibilita a rychlost budou stále
více rozhodující kritéria v mezinárodní kon-
kurenci.

Zatímco dříve produktové řady zůstávaly
stejné po celá léta v průmyslu, modely dneš-
ních produktů jsou modifikovány již po něko-
lika měsících. Nahrazení tradičních materiálů
umožňuje vysokou optimalizaci v oblasti de-
signu výrobků. I mimo automobilový prů-
mysl se nahrazování kovů plasty stává jed-
ním z nejdůležitějších způsobů snižování
hmotnosti, stejně jako zvyšování materiálové
efektivity zdrojů při konstrukci výrobků.
Kromě toho je zde také impozantní škála vy-
soce kvalitních produktů a inovativních apli-

kací vyplývajících z integrace několika pro-
cesů, materiálů a řešení – jako příklad mohou
posloužit optické technologie. Nové postupy
ve výrobě, např. integrované vstřikování
kovů a plastů nebo technologie PIT výrazně
zkracují výrobní procesní řetězec. Kompletní
produkty nebo jejich díly - konstrukční části
nebo součástky vyrobené současně z plastu
a kovu, splňují vysoké požadavky aplikací pro
elektrotechnický a elektronický průmysl. Vý-
sledkem je, že plastové díly jsou vyrobeny,
opracovány a sestaveny úměrně jejich stále
rostoucí komplexnosti. Výrobci musí pokrýt
rostoucí škály modelů a účinně kompenzovat
výkyvy ve velikosti výrobních sérií. To vyža-
duje, aby zpracovatelský průmysl plastů byl
vysoce flexibilní.

Stupeň automatizace v odvětví roste 

V posledních dvanácti letech podíl automati-
zace ve zpracovatelském průmyslu plastů
roste nepřetržitě - zhruba o 22 procent každý
rok, aby odpovídal zvyšující se složitosti plas-
tových výrobků. Stále však existuje v této ob-
lasti obrovský potenciál. Společnosti v odvě-

tví čelí úkolu integrovat koncepty automati-
zace do výrobních procesních sekvencí.
U nových strojů se stupeň automatizace po-
hybuje kolem 65 procent, z toho je podíl prů-
myslových robotů kolem 24 procent. Auto-
matizace v průmyslu výroby plastů, který za-
hrnuje především středně velké firmy, je po-
měrně pokročilá ve srovnání s jinými odvě-
tvími. Tyto firmy nečelí jen úkolu začlenění
automatizace do výrobních a zpracovatel-
ských systémů, ale jsou také konfrontovány
s rozhodnutím o tom, jak se vybavit pro bu-
doucí mezinárodní konkurenci. Součástí této
volby je otázka, zda použít lineární portálové
systémy, průmyslové roboty nebo kombinaci
obou technologií a vytvořit tak nejlepší ře-
šení pro vytváření udržitelných hodnot při
výrobě.

Portálové lineární systémy nebo víceosé
průmyslové roboty? 
Každý rok je uváděno do provozu asi 200 000
strojů na výrobu plastů, včetně vstřikování,
vyfukování, tvarování za tepla, vytlačovacích
linek, svařovacích systémů a dalších techno-

V průmyslu plastů vyžadují krátké životní cykly výrobků a komponentů
a jejich vysoká složitost maximální flexibilitu výroby
Plasty jsou materiál 21. století. Jsou lehké, odolné vůči korozi, výrobky z nich mohou být vytvořeny
trojrozměrně a s vysokou pevností. Proto stále častěji nahrazují jiné materiály, jako jsou např. kovy.
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logií. Úkol automatizace těchto strojů před-
stavuje nové výzvy pro výrobce robotů a také
pro systémové integrátory. Použití lineárních
portálových systémů nebo víceosých prů-
myslových robotů závisí v současné době na
složitosti dílů a počtu nezbytných operací při
jejich výrobě. Pokud je výroba definovaná
počtem výrobků na výstupu za minutu a ne-
obsahuje žádné další procesy, které se vyko-
návají v rámci cyklu, tak to obvykle vede
k rozhodnutí použít lineární robot. V případě,
že jsou série nižší a je požadováno větší
množství variant výrobků, skutečná fre-
kvence dílů je méně kritická než pružnost vý-
roby, pak rozhodnutí se přikloní spíše k prů-
myslovému šestiosému robotu. To platí
i v případě, že jde o výrobu technických dílů
nebo kompletních montážních sestav. Syner-
gie mezi lineárními systémy a víceosými ro-
boty může být výhodná v případě náročných
a složitých dílů, které jsou vyráběny ve vel-
kých sériích. Flexibilní víceosý robot může
být použit například pro přípravu dílů do pří-
pravku, zatímco rychlý lineární robot zvedne
díly a umístí je do formy. Nebo naopak line-
ární robot odebere díly z formy a flexibilní ví-
ceosé rameno průmyslového robota umístě-
ného mimo stroj provede další operace, pří-
padně balení. 

Výsledkem je, že při inteligentní automati-
zaci budoucnosti bude třeba vzít v úvahu
různá kritéria při výběru robotů. V ideálním
případě by se oddělení nákupu a technologie
výroby měly poradit a společně rozhodnout,
která varianta zaručuje úspěch v krátkodo-
bém, střednědobém a dlouhodobém hori-
zontu. Vzhledem k tomu, že celkové náklady
TCO (Total Cost of Ownership) jsou pod-
statně lepší a klíčový ukazatel, než pouze po-
čáteční investiční náklady (cca 20 procent),
stojí za to se podívat, na tyto související fak-
tory: interval údržby, náklady na údržbu, spo-
třeba energie, náklady na periferie, náklady
na školení, jednoduché ovládání operátorem,
životnost produktů a dostupnost náhradních
dílů. Případné vyšší investiční náklady na ro-

bota mohou být také rychle kompenzovány
tím, že využijeme jeho případný neproduk-
tivní čas pro další úkoly a operace. Vyšší
přesnost a větší flexibilita jsou důležité pro
to, aby byla investice výhodná do budouc-
nosti - a to i pro produkty s výrobními poža-
davky zítřka. Kritéria, která upřednostňují jed-
notliví výrobci pro jejich specifické aplikace,
jsou klíčová pro jejich rozhodnutí. Je také dů-
ležité, aby integrátor nebo výrobce robotů
být schopen nabídnout a realizovat potřebné
řešení.

Dlouhodobé trendy upřednostňují
víceosé průmyslové roboty                            
V blízké budoucnosti oblasti, které jsou
v současné době řešeny pomocí lidských
zdrojů, dosáhnou limitů a automatizace bude
nevyhnutelná. V první řadě se jedná o konti-
nuální a fyzicky namáhavé zvedání těžkých
břemen, ale také o požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnost lidí při práci, které firmy
musí implementovat. 

Kromě toho se zvyšuje počet procesních
kroků ve výrobě ve stále kratších výrobních

cyklech a neustále rostou série výrobků
z plastikářských strojů. Současně s tím se
zvyšuje složitost každé jednotlivé plastové
části a dílu a tudíž celkové výrobní procesy
jsou stále složitější. Procesy, které byly dříve
na sobě nezávislé, jsou nyní používány
v kombinaci. To automaticky vede k vytvá-
ření kombinací technologií a surovin, jako je
kov, plast nebo hybridní materiály. 

Při pohledu do budoucnosti se zřetelem na
dlouhodobé trendy je jasné, že používání
průmyslových víceosých robotů získává
přednost. Rostoucí nedostatek kvalifikova-
ných zaměstnanců ve výrobním sektoru zna-
mená, že stále méně musí řídit složité auto-
matizované výrobní procesy; to však vyža-
duje jejich jednoduché ovládání a obsluhu.
Požadavky, jako je rychlost, pružnost, zisko-
vost a vytváření hodnot, lze jen těžko splnit,
aniž by nebyla použita automatizace na bázi
průmyslových robotů. Demografické změny
také budou mít vliv na poptávku po konkrét-
ních produktech - například ve zdravotnictví.
Nárůst automatizačních řešení v plastikář-
ském průmyslu bude výrazný. Maximální
efektivita, vysoká přesnost, opakovatelnost
a flexibilita budou určovat konkurenceschop-
nost. Přitom je třeba mít na zřeteli, že mnoho
výrobků bylo vyrobeno ze skla nebo jiných
materiálů a dnes se zhotovují z plastů. Vý-
sledkem je, že tento segment roste nadprů-
měrnou mírou.

Závěr

Zákazníci ve zpracovatelském průmyslu
plastů budou požadovat komplexnější mon-
tážní celky, nikoliv jednotlivé produkty. To si
vyžádá i kvalitní řešení pro montáž výrobků.
Výrobci, kteří se domnívají, že jejich portá-
lové systémy plně vyhovují požadavkům vý-
roby, se budou potýkat s konkurencí, která
řeší automatizaci flexibilněji. Existují alterna-
tivy, které dávají výrobkům větší přidanou
hodnotu. Inteligentní automatizace pomocí
víceosých průmyslových robotů přináší eko-
nomický efekt pro zpracovatele a výrobce
plastových dílů díky přidané hodnotě na sa-
motném dílu. Nákladné a časově náročné tří-
dicí systémy a technologie již nejsou po-
třebné díky robotem optimálnímu umístění
dílů pro montáž nebo další zpracování. To
umožňuje výrobci být mnohem pružnější, ze-
jména pokud jde o drobné změny výrobků
nebo vývoj od prototypů až po sériovou vý-
robu. Pro zhotovení složitých dílů s vysokými
technologickými požadavky pomocí automa-
tických a inteligentních výrobních procesů
jsou průmyslové víceosé roboty klíčovým
prvkem vedoucím k optimálnímu výsledku
a úspěchu. Tyto roboty spojují jednotlivé vý-
robní procesy a čelí extrémním pracovním
podmínkám díky své robustnosti a odolnosti
a zároveň snižují provozní náklady prostřed-
nictvím svých nízkých nároků na údržbu
a snadné programování. Šestiosý průmys-
lový robot od firmy KUKA nabízí vysokou fle-
xibilitu a nákladově nenáročný provoz
v komplexních řešeních v oblasti výroby
plastů a lze s ním spolehlivě realizovat auto-
matizaci složitých výrobních procesů. S ním
lze bez problémů čelit výzvám budoucnosti
v tomto odvětví. �

Foto archiv společnosti KUKA Roboter CEE GmbH 
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Složení betonu je stále více variabilní
a jeho vlastnosti jsou silně závislé na
použitých chemických přísadách a prá-

škových příměsích. Aby ale bylo požadova-
ných vlastností dosaženo, je nutno recepturu
správně poskládat, vyzkoušet a pak hlavně
namíchat na kvalitním zařízení. Jaké jsou
vlastně současné trendy v betonu a jaký byl
jeho vývoj, jsem se zeptal Ing. Jana Kupečka,
jednatele a ředitele TBG METROSTAV.  

Jak je vlastně beton starý?
Záleží na tom, co přesně za beton považu-

jeme. Pokud za beton budeme pokládat lidmi
vyrobený slepenec z kameniva a pojiva, pak
nalezneme první zmínky už z období 3600 let
před naším letopočtem. Když ale mluvíme
o moderním betonu, tzn. o takovém, kde je
jako pojivo použit portlandský cement, pak
můžeme takovýto beton považovat za 260 let
starý.

To tedy znamená, že se beton ve velkém mě-
řítku používá už 260 let?

To zase ne. Na počátku se jednalo o velmi
novátorský materiál s velmi omezeným vy-
užitím. U nás byl moderní beton poprvé po-
užit až v roce 1858, do základů budovy na Ná-
rodní třídě. K většímu rozmachu došlo až ve
20 století, v železem vyztužených konstruk-
cích. Dá se tedy říci, že naprostá většina žele-

Moderní beton a jeho další vývoj mají pro současné
stavebnictví velký význam 
Beton už dávno není jednoduchou směsí kameniva, cementu a vody a namíchat si kvalitní, normám
vyhovující beton doma v malé míchačce je téměř nemožné. 
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zobetonových konstrukcí je postavena za po-
sledních 100 let.

A jaká je životnost železobetonových sta-
veb?

U běžných betonových staveb se uvažuje
návrhová životnost 50 let a u významných
konstrukcí (např. mostů) 100 let, což ale ne-
znamená, že po takovém čase konstrukce
spadne. Pouze je po této době potřeba počítat
se zásadní rekonstrukcí nebo přestavbou. Re-
konstrukce a prodlužování životnosti stávají-
cích železobetonových staveb tak bude vel-
kou výzvou pro náš obor.

Jak jste na tuto výzvu připraveni?
Už v dnešní době používáme na zesilování

konstrukcí specielní vysokohodnotné směsi,
které používáme pro zesilování pilířů mostů.
Tyto směsi vozíme i mimo náš Pražský re-
gion, naposledy například do Soběslavi. Ma-
teriálem budoucnosti pro zesilování kon-
strukcí jsou ale ultra-vysokohodnotné betony
(UHPC). Jde v podstatě o potěry bez hrubého
kameniva, s extrémně vysokou pevností
v tlaku blížící se oceli. Zároveň jde o natolik
odolný materiál proti agresivnímu prostředí,
že se s ním uvažuje jako s alternativou pro če-
dičové vystýlky v kanalizacích.

Dokážete tyto ultra-vysokohodnotné betony
vyrobit?

Nejenom že je dokážeme vyrobit, ale také
je dokážeme dovézt autodomíchávačem na
staveniště. Máme za sebou i první realizaci,
lávku pro pěší v Čelákovicích, kde bylo UHPC
použito na kompletní nosnou konstrukci, po-
prvé v ČR. Tato lávka obdržela několik prestiž-
ních cen a je prezentována na řadě českých
i mezinárodních konferencí.

Jak to vypadá s využitím UHPC v zahraničí?
Není to jen nafouknutá reklamní bublina?

V zahraničí UHPC zažívá velký rozmach,
i když v každé zemi využívají jiných kladných
vlastností UHPC. Například v USA se UHPC
ve velkém aplikuje pro spoje prefabrikova-
ných konstrukcí, zejména v mostním stavitel-
ství. Využívají vysoké pevnosti v tahu, odol-
nosti betonu vůči agresivitě prostředí
a schopnosti perfektně zmonolitnit prefabri-
káty. Ve Švýcarsku se zase UHPC využívá k ze-
silování konstrukcí, zejména mostovek a pi-
lířů. Využívá se vysokých pevností i odolností
a hlavně možnosti zesilovat konstrukce v ma-
lých tloušťkách, pro běžný beton nepředsta-
vitelných (20-70 mm). Ve Francii zase UHPC
nachází uplatnění ve velkém v architektuře,
pro obklady budov. Využívá se barvy, odol-
nosti i pevnosti UHPC. U nás v TBG Metros-
tav máme UHPC pro všechny tyto aplikace
připravené a odzkoušené, včetně přepravy
autodomíchávačem na dlouhé vzdálenosti.

Skoro to vypadá, že doba běžného betonu už
skončila, chápu to správně?

Tak to určitě ne. Běžné betony jsou ve stan-
dardních konstrukcích technicky nejlepší
a nejekonomičtější volbou. Vždy je ale možno
je přizpůsobit, aby se lépe ukládaly, aby měly
vyšší odolnost vůči prostředí nebo aby byly
prostě pěkné. Optimalizaci receptur betonu
pro konkrétní zákazníkem požadované apli-
kace se věnuje naše technologické oddělení,
které k tomu využívá i výsledky vývoje ex-

trémních betonů, jako je třeba UHPC. Napří-
klad v zavádění samozhutnitelných betonů
jsme byli také první na trhu, když se se sa-
mozhutnitelným betonem od nás prováděl
železniční most na Zlíchově.

Co to přesně znamená samozhutnitelný
beton?

Samozhutnitelné betony (Easycrete) jsou
betony, které se po uložení do bednění samy
zhutní vlastní vahou, aniž by se musely vibro-
vat. Samozhutnitelný beton významně uleh-
čuje práci a hlavně umožňuje probetonovat
komplikované detaily nebo konstrukce. Napří-
klad na prodloužení metra A do Motola jsou
samozhutnitelné betony použity na propojky
traťových tunelů, nebo třeba na bublinu ve sta-
nici Petřiny s názvem stanice. Toto ale nejsou
jediné specielní betony, které vyrábíme. Dále
máme například v nabídce specielní vodone-
propustné betony Permacrete, které vznikly na
základě vývoje betonů pro zrušené rozšíření
elektrárny v Temelíně, nebo specielní betony
pro architekty. Zkrátka vývoj je v naší společ-
nosti důležitou součástí, kdy ale nikdy dopředu
nevíte, jakého výsledku bude dosaženo a pro
co konkrétně se získané poznatky použijí. 

Slyšel jsem, že dodáváte beton pro stavbu
Palác Národní, čím je tato akce zajímavá?

Tato stavba je zajímavá zejména rozsáhlým
a velmi netradičním využitím pohledových
betonů pod taktovkou pana architekta Stani-
slava Fialy. Betony zde byly výrazně struktu-
rované pomocí různých typů bednění a vklá-
daných prvků, například stromků, lan a ná-
strojů. Zároveň byl použit rozsáhlý sortiment
barevných betonů Colorcrete, různě nakom-
binovaných v rámci jedné konstrukce. Zámě-
rem také bylo ponechat viditelné stopy vý-
stavby, například rezavé stopy od výztuže na
stěnách nebo značky na stropech. Zároveň
byla na této stavbě náročná i logistika. Vzhle-
dem k umístění v centru Prahy bylo málo
místa na parkování autodomíchávačů a tak
museli dispečeři betonárny návoz přesně ko-
ordinovat, aby na stavbě nebylo více autodo-
míchávačů najednou.

Máte hodně staveb v centru Prahy? Jaká spe-
cifika dodávky betonu do těchto lokalit při-
nášejí?

V rámci širšího centra Prahy se odehrává
většina staveb. Největším problémem v této
oblasti je jednoznačně doprava. Beton se na
stavbu musí dodávat plynule, aby při beto-
náži nevznikaly pauzy a tím nechtěné pra-
covní spáry. Zároveň není možné poslat na
stavbu více autodomíchávačů najednou,
protože na stavbách v centru Prahy není
místo na parkování. Zásadními předpoklady
pro bezproblémové dodávky betonu je
blízko umístěná betonárna a kvalitní dispe-
čink. 

Která vaše betonárna je pro dodávky betonů
do centra nejvhodnější?

Jednoznačně nejvhodnější pro tyto do-
dávky betonů je betonárna na Rohanském
ostrově. Kamenivo pro výrobu betonu je do-
váženo lodí, bez zatěžování místní infrastruk-
tury. Až lokální rozvoz betonu probíhá po-
mocí autodomíchávačů po vlastní ose. Tím je
minimalizovaná dopravní zátěž okolí a záro-
veň je umožněno plynulé zásobování stave-
nišť. Betonárna je od okolí maximálně odstí-
něna valem s parkovou úpravou, který je vy-
hledávaným místem pro procházky a pose-
zení venku. Díky mnoha opatřením betonárna
neobtěžuje okolí prachem. Skládky kameniva
jsou zkrápěny vodou, v areálu bylo vysázeno
40 vzrostlých stromů a komunikace jsou pra-

videlně čištěny zametacím vozem. Bez této
betonárny si nedovedu představit bezproblé-
mové provedení plánovaných staveb v Kar-
líně.

Vedete společnost od jejího vzniku, tzn. více
než 20 let. Jak vnímáte její aktuální postavení
na trhu?

Naší nejlepší vizitkou jsou naši zákazníci,
kteří vědí, že v nás mají partnera pro lepší
stavění, ne jen dodavatele materiálu. Vědí,
že se k nim v případě problémů na stavbě
neobrátíme zády. Technicky je společnost
vybavená na špičkové úrovni, ať už náš zá-
kazník požaduje beton ohřát, vychladit, do-
vést nebo přečerpat. Sortiment vyráběných
materiálů je na technologické špičce nejen
v rámci českého trhu, ale i mezinárodně, kde
reprezentuje Českou republiku na technic-
kých konferencích. Myslím, že společnost
odvádí dobrou práci a na její výsledky mohu
být pyšný. �
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Se značkou atx se setkáváme na českém i ev-
ropském trhu již čtvrt století. Přibližte nám
prosím její historii. 

Dne 26. srpna 2016 tomu bylo přesně 25 let,
kdy do obchodního rejstříku krajského soudu
v Brně byla – tehdy ještě poctivě na psacím
stroji – zapsána společnost „atx s. r. o.“
a značka „atx“ se začala dostávat do pově-
domí veřejnosti. Čtyři odvážní pracovníci
tehdy státního podniku Žďárské strojírny a slé-
várny se rozhodli vzít osud do svých rukou
a začali podnikat v oblasti, kterou dokonale
znali ze své práce ve ŽĎASu. V té době nic ne-
obvyklého. Všichni, kdo měli co nabídnout,
kdo něco uměli, všichni byli po „revoluci
1989“ přesvědčeni, že soukromé podnikání
má tu největší perspektivu, že velké podniky
brzy „zahynou na úbytě“ a pouze soukromník
má perspektivu skvělého rozvoje. „Rozbíjení“
velkých podniků bylo jedním z hesel „revo-
luce“. Nebyl jsem touto myšlenkou úplně nad-
šen. Věřil jsem, že společnost ŽĎAS, ve které
jsem strávil deset krásných let tvůrčí práce
a považoval ji vždy za vynikající místo pro se-
berealizaci, právě v těch nových podmínkách
bez politického balastu má budoucnost. Bohu-
žel nestalo se tak. Ve Žďáře nad Sázavou, ve
firmě, která živila čtvrtinu obyvatel města,
k těm zásadním „revolučním“ změnám v ob-
dobí těsně po „revoluci“ vlastně nedošlo. 

A tak jsme se v polovině roku 1991 rozhodli
odejít a jít vlastní cestou. V rámci opatření na
snižování stavu zaměstnanců a zvýšení efekti-
vity práce tehdejší vedení velmi rádo propus-
tilo spolu s pomocnými dělníky a uklízečkami
nejen nás, ale další desítky inženýrů v produk-
tivním věku, kteří měli právě v tomto období
svého odborného života začít splácet společ-
nosti všechno, co se ve školách a hlavně
v podniku naučili.

Začínali jsme s jedním počítačem a rezavou
Škodou 120 jednoho z nás. To byl vklad do na-
šeho podnikání. V pronajatých kancelářích
jsme začali řešit první poptávky, první nabídky
a první projekty. K našemu velkému překva-
pení se na základě osobních kontaktů na nás
obracely i takové velké firmy, jako byla napří-
klad kovárna společnosti Vítkovice, středo-
jemná válcovna společnosti Nová huť, ob-
chodní úsek Šmeralu Brno a další. Co nás
však nejvíce zaujalo a ekonomicky a technicky
nám nesmírně pomohlo, bylo zahájení spolu-
práce se zahraničními firmami, které v té době
dravě pronikaly na český trh i na ostatní vý-
chodní trhy českými podniky houfně opouš-
těné. Právě tyto západní firmy hledaly
schopné techniky a manažery, kterých se naše
podniky, zmítající se v revolučních vášních
vzájemného vyřizování si účtů, tak snadno
zbavovaly. A tak jsme se najednou stali part-
nery pro firmu VAI z rakouského Lince, pro
firmu ANDRITZ z rakouského Štýrského
Hradce, pro německé firmy FUCHS a MDS
a další. V jejich „dresu“ jsme najednou stáli
jako konkurenti mnohokrát i proti našemu
stále milovanému ŽĎASu.

Takže start byl lepší, než jste předpokládali?
Společnost se právě díky skvělé spolupráci

se zahraničím velmi slušně rozvíjela. Po dvou
letech měla již téměř dvacet zaměstnanců. Ne-
jenom "námezdní" a v té době velmi levná
a přitom kvalitní technická práce pro zahra-
niční firmy, ale i snaha po komplexním zavá-
dění automatizace i v oblastech, kde dříve chy-
běla, vedly k dalšímu rozvoji i k prvním větším
projektům čistě v režii pracovníků „atx“. Vzpo-
mínám si např. na skvělé automatizované dře-
vařské linky realizované s firmou Lesy Velké
Meziříčí nebo po mechanické stránce vynika-
jící, ale do té doby automatizací nedotčené
stroje a linky na zpracování kamene ze strojí-
ren v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě.

V roce 1997 se v dodávkách „atx“ objevil
nový fenomén, fenomén automobilového prů-
myslu. Jestliže hutní průmysl a těžké strojíren-
ství, které jsme znali z našeho mateřského
podniku ŽĎAS, hynulo v Česku a obecně
v celé Evropě s výjimkou Ruska na úbytě,
automobilový průmysl se začal rozvíjet neuvě-
řitelným tempem. Zejména německé firmy,
které dodávaly moderní výrobní a montážní
linky pro automobilky po celém světě, nesta-
čily svými kapacitami, a hledaly tedy pomoc
i v zemích bývalého východního bloku, a to
podporu, která by vedle výrobních kapacit za-
jišťovala i kapacity inženýrské, programátorské
a montážní. 

Naše společnost v té době sice již bojovala
s prvními negativními zkušenostmi z podni-
kání na volném trhu a s prvními negativními
zkušenostmi s českými soudy a českou justicí
ztrácela naivní představu o právu a spravedl-
nosti, ale dostala se i z těchto problémů, byť
za cenu toho, že po patnácti letech sporů
kauzu prohrála a skončila v likvidaci. Snad jen
pro zajímavost – odsoudil ji českobudějovický
soudce, který se o pár let později „proslavil“

vykrádáním peněženek stran při jejich nepří-
tomnosti v soudní síni! Moje první zkušenost
s kvalitou a nezávislostí české justice!

V roce 1997 vznikla tedy úspěšná nástupní
organizace společnosti „atx s. r. o.“, která jako
by již ve svém názvu chtěla říci, že je firmou,
která se pokouší dodávat komplexní řešení
automatizace. Firma „atx – technická kancelář
pro komplexní automatizaci s. r. o.“ byla již
skoro stoprocentně závislá na dodávkách pro
automobilový průmysl. Firma se díky po -
ptávce po své práci v tomto oboru neuvěřitel-
ným způsobem rozvíjela a získávala zákazníky
nejen po celé Evropě, ale i v Číně, Indii, Iránu
a dalších zemích třetího světa. Nelze však za-
pomenout na první projekty, které byly určeny
pro zákazníka AVTOVAZ Togliatti v Rusku
a byly tak úspěšné, že dalších pět let se
„atxTK“ podílela na všech dodávkách  firmy
Eisenmann do Togliatti a dalších ruských auto-
mobilek. 

Proč byla „atx TK“ tak úspěšná? 
Pro mě je odpověď jasná. Proto, že měla

projektanty s kvalitním technickým vzděláním
z předrevolučního období a kvalitní přípravou
v projekčních útvarech firmy ŽĎAS. Měla dis-
ciplinované a zodpovědné montéry, kteří pro-
šli „výchovou“ u svých předchůdců ve společ-
nosti ŽĎAS a kteří byli schopni odvést kvalitní
a zodpovědnou práci tak, jak se naučili ve
ŽĎASu. To všechno za velmi příznivé ceny
právě ve vztahu na nízké mzdy, které v té době
byly ještě v České republice vypláceny. „atx –
technická kancelář pro komplexní automati-
zaci s. r. o.“ neustále zvyšovala svůj obrat,
který se přiblížil částce 250 milionů korun
ročně. Zaměstnávala v té době zhruba 150 za-
městnanců v hlavním pracovním poměru
a dávala práci dalším desítkám firem z celé
České republiky i ze Slovenska jako svým sub-
dodavatelům. Rozvíjela se dynamicky a v nej-
úspěšnějším období se zařadila mezi pět nej-
větších podniků ve Žďáře nad Sázavou. 

Co představuje dnes?
Společnosti pod značkou „atx“ zazname-

naly za uplynulých 25 let poměrně bouřlivý
vývoj. Jestliže do roku 2010 se velmi dyna-
micky rozvíjely a každý rok zvyšovaly nejen
obrat, ale i počet zaměstnanců a postavily si
pro své podnikání i nové budovy v hodnotě
150 mil. Kč ve Žďáře nad Sázavou a v Ostravě,
pak hospodářská krize, a zejména krize auto-
mobilového průmyslu v letech 2010 až 2012
znamenala pro značku „atx“ nejen velké prob-
lémy, ale i v podstatě její „klinickou smrt“.
V okamžiku, kdy několik německých a pol-
ských zákazníků společnosti „atxTK“ vyhlásilo
insolvenci a ve dnech, kdy česká vláda o po-
moci podnikům postiženým krizí opět pouze
hovořila, rozhodl na podzim 2012 insolvenční
soud v Brně s nápovědou insolvenčního
správce naprosto nepochopitelně o likvidaci
firmy, přestože tato stále ještě pracovala, za-
městnávala 120 zaměstnanců, neměla jedinou

Doufáme, že se v naší zemi snad brzy objeví 
nový Jan Ámos, aby zastavil strašlivou devastaci školství,
řekl CzechIndustry Bohuslav Vránek, výkonný ředitel společnosti atx-automotion
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Ing. Bohuslav Vránek, CSc. 
výkonný ředitel atx-automotion s.r.o
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výpověď a měla v té době obrat 57 mil. Kč
a nové zakázky za dalších cca 50 – 100 mil. Kč. 

Ovšem tak „nepochopitelné“ to zase nebylo
– vždyť insolvenční zákon v Česku stanoví od-
měnu pro insolvenčního správce za prodej
fungující firmy ve výši 10 % z odhadované
tržní ceny – zde tedy nějakých 12 mil. Kč. A to
už stálo za to, aby to i český soudce „správně
pochopil“. O insolvenční mafii se dodnes
v kauze likvidace „atxTK“ stále jen mluví.

Majitelé společnosti se nevzdali ani tento-
krát. Činnost společnosti obnovili podruhé –
nyní pod značkou „atx-automotion s. r. o.“
a začali firmu provozovat se stejným předmě-
tem podnikání jako do roku 2013, tedy opět
průmyslová automatizace a opět z valné části
i automatizace pro automobilový průmysl.
Firma v současné době zaměstnává zhruba 40
zaměstnanců a má své kanceláře v Praze a ve
Žďáře nad Sázavou. Obrat firmy se pohybuje
kolem 30 – 40 mil. Kč ročně.

Předmětem Vaší činnosti jsou, jak jste uvedl,
dodávky průmyslové automatizace, což je
dosti široký pojem. Můžete to více konkreti-
zovat?

Průmyslová automatizace je multiodvět -
vový obor, který v sobě spojuje znalosti a ře-
šení  z oblasti mechaniky a dynamiky strojů,
mechatroniky, elektrotechniky, elektroniky,
znalosti počítačových systémů, znalosti
o sběru,  přenosu a zpracování dat a jejich
komunikaci s člověkem. Průmyslovou auto-
matizaci realizují tzv. systémoví integrátoři,
inženýrské firmy, které zpravidla nic nevy-
rábí, ale realizují zadání zákazníka integrací –
spojováním – prvků a skupin, které jsou na
trhu k dispozici do systému, jenž realizuje ur-
čitou činnost ve výrobním procesu tak, aby

fungovala dle zadání zákazníka a představ ře-
šitele. Pokud z procesu zcela „vypadne“ člo-
věk jako řídicí, či rozhodující element, mlu-
víme o procesu zcela automatickém, popř.
pokud ponecháme část řídicích či výkonných
úloh na spolupráci s člověkem, mluvíme
o procesu poloautomatickém. Celý proces
realizace takového projektu má několik fází
a stávající „atx – automotion s. r. o.“ je
schopna zajistit je buď jednotlivě, nebo
v celém komplexu. Prvním krokem je vždy,
zpravidla společně se zákazníkem, vytipování
problému, který je žádoucí automatizovat.
Pro identifikaci problému využíváme různé
metody – od čistě intuitivních – až po např.
i ve spolupráci s vysokými školami – určité
analytické metody (např. MOAPI ze strojní fa-
kulty VUT Brno), které nám problém usnadní
identifikovat. Je-li problém identifikován
a definován jako předmět automatizace, je
dalším krokem ve stadiu řešení zpracování
tzv. systémové analýzy, což vlastně není nic
jiného než detailní rozbor celé problematiky
již ve vazbě na technické, hardwarové a soft-
warové prostředky, které budou pro řešení
použity. Vedle systémové analýzy mohou pa-
ralelně probíhat i projekční práce, kdy s vy-
užitím různých počítačových CAD systémů,
např. RUPLAN, EPLAN, projektujeme hard-
warové řešení pro uvedený objekt automati-
zace. Nedílnou součástí tohoto postupu je
i návrh vizualizačních a komunikačních pro-
středků a v konečné fázi i začlenění těchto sy-
stémů do nadřazené úrovně automatizace,
která předává informace o průběhu techno-
logického procesu do vyšších automatizač-
ních a informačních systémů manažerů na
různých úrovních řízení. Typická pro práci sy-
stémových integrátorů je těsná vazba na zá-

kazníka a respektování jeho přání a podmí-
nek řešení. 

Ve kterých segmentech průmyslu se můžeme
setkat s Vaším řešením?

Společnosti pod značkou „atx“ se zabývaly
vždy několika oblastmi automatizace ve snaze
vytvořit si určité portfolio, které by bylo i v ob-
dobí krize dostatečně stabilní. Bohužel se to
zcela nepodařilo a firmy za to zaplatily velmi
krutou daň. Ze ŽĎASu jsme si přinesli znalosti
z automatizace procesů hutních a automati-
začních procesů v těžkém strojírenství. Díky
mimořádné angažovanosti v oblasti automo-
bilového průmyslu kolem roku 2000 bylo
nutné se „doučit“ i automatizaci procesů
v automobilkách, a to svařovacími a lakova-
cími linkami počínaje a různými montážními
a úpravárenskými linkami konče. Ovšem me-
todika řešení – systémová analýza – projekt –
programové vybavení a vizualizace – je samo-
zřejmě i v tomto oboru stejná. Třetí oblastí,
v níž se atx – automotion nyní angažuje, jsou
různé automatizační linky používané v lehkém
průmyslu, které však často slouží k výrobě díl-
čích součástek a částí opět pro automobilový
průmysl. Čtvrtou oblastí, dle mého názoru
hodně perspektivní, je automatizace pro potra-
vinářský průmysl. Poslední oblastí v mém
výčtu, rozhodně však ne poslední z hlediska
významu a perspektivy dalšího rozvoje je
automatizace pro stavebnictví, automatizace
budov a stavebních objektů. To je nejen dle
mého názoru oblast, kde stojíme zcela na za-
čátku anebo někde na úrovni, jako bylo strojí-
renství ve „století páry“. 

Které realizované zakázky považujete za pre-
stižní a proč?
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Automatizovaný systém řízení sleduje dnes v automobilkách celou výrobu vozu od lisovny, svařovny, lakovny až po konečnou montáž a pracoviště
speciálních úprav. Každá karoserie na sobě nese kódovanou informaci o přání zákazníka a postupu a také kvalitě provedení jednotlivých operací, které
přání zákazníka naplňují. Výpadek systému řízení znamená často částečné, či celé zastavení výroby. Při průměrné produkci zhruba jednoho vozu za
minutu, znamená pětiminutový výpadek ztrátu až několik miliónů korun v produkci.
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atx – technická kancelář pro komplexní
automatizaci s. r. o. nechyběla v uplynulých 25
letech u žádného z velkých projektů v automo-
bilovém průmyslu, které se v České republice
realizovaly. Jednou z prvních významných za-
kázek byla kolem roku 2000 dodávka automa-
tizace technologie lakovny ŠKODA AUTO
v Kvasinách při výstavbě nových výrobních
kapacit tehdy připravovaného nového vozu
Škoda Superb. Pro firmu ŠKODA AUTO „atx
TK“ realizovala v těch letech i další rozsáhlé
dodávky do nové lakovny v Mladé Boleslavi,
a to technologicky velmi náročný komplex
konzervace dutin tzv. „Hohlraumkonservi-
erung“ společně s dodavatelem mechanické
části společností Eisenmann. Konečného zá-
kazníka, firmu ŠKODA AUTO, zaujala „atxTK“
natolik, že jí následně zadala další dvě zakázky
přímo a „atx TK“ tak dodávala linky pro novou
lakovnu a pro výrobu v té době nového vozu
ŠKODA Octavia.

Obrovským projektem, který zásadně ovliv-
nil vývoj společnosti „atx – technická kancelář
pro komplexní automatizaci s. r. o.“, byla účast
na realizaci výstavby podniku TPCA v Kolíně.
Na zelené louce, na polích „zlatého pruhu
země české“ se v roce 2004 začaly stavět haly
pro výrobu necelé tisícovky kusů malých
městských vozidel značek Peugeot, Citroën
a Toyota denně. Německý dodavatel techno-
logie firma Eisenmann, a zejména japonský in-
vestor Toyota podrobili společnost „atxTK“
detailnímu zkoumání, detailním procesům zjiš-
ťování kvalifikace a kvality dodávek dřív, než
se rozhodli, že „atxTK“ bude vedle dodavatelů
přímo z Japonska hlavním dodavatelem celé
elektro a automatizace technologie objektu la-
kovny. Projekt za milion eur realizovala
„atxTK“ ve vynikající kvalitě, v přesně stano-
vených termínech a s ekonomickým výsled-
kem, který pomohl podniku k nevídanému
růstu.

V roce 2005 byla „atxTK“ oslovena také
první společností ve světě povrchových úprav
a lakoven, firmou Dürr ze Stuttgartu, k účasti
na dodávkách do nově budované společnosti
Kia Slovakia poblíž Žiliny. Po složitých jedná-
ních získala „atxTK“ další obrovskou zakázku,
kde hlavním dodavatelem technologie byla
firma Dürr Systems ze Stuttgartu a na projektu
se podílely i další evropské firmy z Itálie, Ně-
mecka, Polska a samozřejmě i ze Slovenska.
Konečným odběratelem byla korejská firma
Kia. Velmi dobře si pamatuji na kompletně do-
končenou, čistou, uklizenou halu obrovských
rozměrů, která však byla zcela prázdná, bez je-
diné technologické linky a kterou jsme měli
v průběhu zhruba šestnácti měsíců zaplnit
technologií tak, aby na konci vyjíždělo z této
linky téměř 700 aut denně. Pod obrovským tla-
kem zákazníka, ale za vynikajícího vedení pra-
covníků firmy Dürr se celý záměr podařilo spl-
nit pouze s několikadenním zpožděním. I zde
technické řešení a nakonec i celá ekonomika
dokládaly zdatnost tehdejšího kolektivu pra-
covníků společnosti „atxTK“.

Jakým způsobem se snažíte zvýšit konkuren-
ceschopnost firmy?

Naše společnost je chápána jako systémový
integrátor. To znamená, že my v oboru prů-
myslové automatizace nabízíme zákazníkovi,
na základě jeho zadání, řešení založené na ho-
tových a na trhu dostupných prvcích – subdo-
dávkách, které integrujeme do jednoho celku

tak, abychom co nejlépe splnili jeho poža-
davky. Nemáme vlastně konečný produkt,
který bychom mohli opakovaně stabilně nabí-
zet a u něhož by si zákazník mohl ověřit jeho
konkurenceschopnost třeba. testy, zkuše-
nostmi z provozu atp. Řešíme každý projekt,
snad s výjimkou těch, co se opravdu doslova
opakují, jako velkou neznámou, jako individu-
ální řešení, které využívá sice dostupných
hardwarových i softwarových prvků, aplikuje
obecně známé postupy, ale v konečném řešení
je originálem. Konkurenceschopnost v našem
případě, domnívám se, spočívá především ve
schopnosti vytvořit systém, který bez diskuse

splňuje požadavky zákazníka a realizuje jím po-
žadované řešení, včetně dodržení jeho před-
stavy i v oblasti nákladů, resp. konečné ceny.
Bohužel i v našem oboru je cena mnohdy tím
nejdůležitějším, co výběr dodavatele ovliv-
ňuje. Mnohokrát jsme se přesvědčili, že přes-
tože naše nabídka byla perfektní, přestože
naše reference byly výrazně lepší než refe-
rence konkurence, přesto sáhl investor k ře-
šení, které ho stálo nejmenší finanční pro-
středky. Nejsem z toho opravdu šťastný. Oče-
kával bych, že za kvalitní řešení je i zákazník
ochoten zaplatit odpovídající vyšší částku.
Mám-li se já rozhodnout mezi věcí podezřele
levnou a věcí „solidně“ drahou, často mi hla-
vou probleskne přísloví, že nejsem tak bohatý,
abych si mohl kupovat levné věci. 

Musím říci, že v našem oboru dnes cena
představuje v mnoha směrech velkou váhu.
A to už vůbec nemluvím o zakázkách veřej-
ných, o zakázkách státních, kde až do nedávné
minulosti byla cena vždy tím kritériem hlav-
ním a rozhodujícím. Co za nejnižší cenu státní
zákazník dostal, bylo státnímu úředníkovi pře-
vážně lhostejné. A co potom stály dodatky, do-
plňky a opravy řešení, bylo mnohokrát i za hra-
nicí té nejdražší nabídky. Podle mého názoru
je tedy konkurenceschopnost společnosti
dána mixem mnoha parametrů, z nichž cena
je pouze jedním z kritérií, ale rozhodně ne je-
diným. Konkurenceschopnost je dána samo-
zřejmě v první řadě kvalitou dodávaného díla,
ale také „kvalitou“ nabízených dalších para-
metrů. Jako jsou třeba termíny realizace

a v nemenší míře také např. kvalita záruční
a pozáruční péče. Pevné vedení společnosti,
kvalita a odborná úroveň pracovníků, promyš-
lený vzdělávací systém, dobrá organizace
práce, perfektní a spolehlivé zajištění záruční
a pozáruční péče. To jsou prvky konkurence-
schopnosti společnosti. V posledních deseti le-
tech se setkáváme s různými systémy ISO,
které mají zaručit kvalitu té či oné společnosti.
Ano, rozhodně zde jistý přínos je, ale není zá-
sadní. 

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí
v České republice?

Obávám se, že na tuto otázku bych snad ani
odpovídat neměl. Snad proto, abych neurazil
někoho, kdo podnikatelské prostředí aktivně
vytváří, kdo vytváří podmínky pro práci čes -
kých podnikatelů, a snad abych také neurazil
někoho, kdo jako podnikatel je v tomto pro-
středí úspěšný a spokojený. Já jsem v této zá-
ležitosti skeptik, nemám dobré zkušenosti
a nejsem úspěšný. České podnikatelské pro-
středí nepatří k těm, které by motivovalo ve-
řejnost v České republice k podnikání, které by
v případě problémů podnikateli pomohlo
a umožnilo mu vyřešit problémy a v případě,
že jeho práce je efektivní, podnikat i nadále.
Uvedu pouze dva případy. V roce 2008 jsme
na podzim od našich politiků slyšeli, že hospo-
dářská krize naší republice nehrozí. Že ji vůbec
nezasáhne a pokud, tak že se s ní naše hospo-
dářství snadno vypořádá. V roce 2009 udeřila
hospodářská krize v Evropě plnou silou
a okolní státy, zejména Německo, okamžitě vý-
razně pomáhaly svým podnikům a podnikate-
lům, aby se s touto krizí vyrovnali. Šlo jim
především o zachování provozu podniků, pra-
covních míst, o udržení odborníků a o vytvo-
ření podmínek, aby to málo investic, které v té
době existovalo, zůstalo v Německu. Jestliže
česká vláda, mám pocit, do dnešního dne
„kurzarbeit“ neuzákonila a nevytvořila pod-
mínky pro jeho případnou aplikaci, tak ně-
mecká vláda na začátku roku 2009 zavedla
„kurzarbeit“ během několika týdnů a německé
podniky, které na základě tohoto rozhodnutí
okamžitě dostávaly podporu od vlády na za-
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Kvalitní vrchní lak  ve většině moderních automobilek již nanášejí pouze „party“ robotů. Funkce člověka je
omezena na kontrolní činnost a údržbu. Nároky na kvalifikaci takového odborníka jsou však podstatně vyšší, než
na obyčejného dělníka – lakýrníka, jak byl znám dosud. Stoprocentní opakovatelnost procesu, rovnoměrnost
laku a jeho vysoká kvalita jsou dalším výsledkem vyloučení člověka z procesu lakování.
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městnání svých odborníků, byly také okamžitě
výrazně konkurenceschopnější proti našim do-
dávkám, právě úsporou těch zhruba dvaceti
procent nákladů, které jim proplácel stát. A ně-
mečtí investoři během několika týdnů storno-
vali všechny zakázky, které objednali u nás,
a umožnili je realizovat firmám ze své země. 

Druhý příklad se dotýká české justice.  Ani
zde bych se nechtěl příliš šířit o svých zkuše-
nostech s českou justicí jako takovou. Přesto
ale musím uvést příklad, kdy skupina montérů
při montáži našeho zařízení u prestižní ně-
mecké společnosti Daimler ve Stuttgartu se při
jakési oslavě večer opila a rozhodla se, že už

nepůjde druhý den do práce, ale že si udělá
volno. Zcizila firemní automobil a odjela do
České republiky. Nesmírným způsobem tak
poškodila jak firmu „atx-automotion s. r. o.“,
tak jméno českých montérů a jméno Česka
u společnosti Daimler celkově.  Policie případ
vyšetřila, vzniklá škoda byla pracovníkům
předepsána k úhradě a byly jim pozastaveny
mzdy za toto období. Následně jeden z výteč-
níků podal k českému soudu návrh na insol-
venci společnosti z důvodu zadržování finan -
čních prostředků. Česká justice doslova podle
„presumpce viny“ okamžitě na firmu vyhlásila
insolvenci a těžce ji tak poškodila v očích dal-
ších zákazníků. Co na tom, že se do několika
týdnů ukázala tato insolvence jako nesmyslná,
bezdůvodná a byla soudem vyřešena. V ob-
chodním rejstříku nadále zůstává zapsaná
a firmu i nadále poškozuje.

Co považujete za největší bariéru Vašeho pod-
nikání/Vaší práce, jak by se měla omezit či od-
stranit?

V současné době je pro firmy našeho cha-
rakteru poměrně hodně práce. Průmyslová
automatizace je skutečně žádaným zbožím
díky tomu, jak jak rostou náklady na živou lid-
skou práci a skutečných odborníků se nedos-
tává, dostává se průmyslová automatizace do
povědomí podnikatelů jako prostředek, který
umožní snížit nejen náklady na živou práci, ale
také omezit vliv živé práce její fluktuací a ne-
stabilní kvalitou. Nedávno jsme řešili projekt
pro jednoho podnikatele v potravinářském

průmyslu, který nahrazoval pracovnice na
lince nasazením robotů. Bylo to zcela logické,
protože cena robotů při jeho využití se sku-
tečně dala srovnávat s náklady na pracovnice,
které musel ve výrobě dosud využívat. Zde se
oklikou dostáváme k těm bariérám, které nám
naše podnikání omezují. Vedle státní byrokra-
cie je to především naprostý nedostatek kva-
litních odborníků, jejich úroveň, jejich praxe,
jejich připravenost pro nasazení u firem na-
šeho cha rakteru. Otázka personálu je v dnešní
době vedle již dříve zmíněného podnikatel-
ského prostředí největším problémem podni-
katelů v České republice. Jestliže jsme po re-

voluci v roce 1989 žili v domnění, že všichni
lidé v celé zemi musí mít vysokoškolské vzdě-
lání, a zcela jsme pominuli vzdělání směřující
k řemeslné práci, vzdělání směřující ke středně
technickým kádrům, tak ovoce tohoto hlou-
pého přístupu sklízíme dodnes. Čili záležitost
dostupnosti a kvality odborného personálu
považuji za největší ba riéru našeho podnikání.

Podpora exportu a exportní strategie jsou té-
matem, o němž se často hovoří. Jak vidíte
tuto problematiku z pohledu Vaší společ-
nosti? 

Naše firma je společností exportní. Jestliže
nepracujeme v zahraničí přímo, pak pro zahra-
niční společnosti pracujeme v Čechách. Deva-
desát procent našich příjmů nám na naše
konta chodí v eurech. Díky sjednocené Evropě
je práce pro zahraniční firmy oproštěna od
řady formálních záležitostí, od balastu různých
povolení a další byrokratické zátěže. Firmy na-
šeho charakteru musí pracovat na export,
pokud se mají uživit. Jejich předmět podnikání
má skutečně mezinárodní charakter a meziná-
rodní pole působení potřebuje. A stejně tak
desítky a stovky dalších společností. Česká
ekonomika je prostě ekonomikou otevřenou,
bez exportu se neobejde. K tomu ovšem je po-
třeba několik významných podmínek, které
dnešní klima v České republice bohužel nespl-
ňuje. 

Za prvé potřebujeme odborníky, kteří jsou
ochotní v České republice žít a pracovat, byť
jejich ohodnocení neodpovídá možnostem,

které by mohli mít v zahraničí. Za druhé je to
otázka podpory exportu schopného průmyslu,
ať už z hlediska finančního – bankovní úvěry,
či z hlediska politického – ekonomické diplo-
macie nebo různých czechinvestů a czech-
trejdů, které v zahraničí působí. Bohužel
a budu opět kritizovat, neznám jediný úspěšný
projekt České exportní banky, ale znám desítky
projektů, které přes velkou slávu na počátku
končily velkým průšvihem na konci. Já, který
jsem zažil ještě činnosti podniků zahraničního
obchodu Strojimport, Škodaexport, Poly-
techna a dalších, vzpomínám na tuto dobu
jako na dobu zlaté éry českého exportu. Ano,
tyto podniky plnily asi i jiné úkoly, ale v kaž-
dém případě byly vybaveny odborníky s jazy-
kovými a obchodními znalostmi a zkuše-
nostmi, odborníky s možností a ochotou ces-
tovat a pobývat v zahraničí. Na tuto dobu si
vzpomenu vždy, kdykoliv dnes přijedu do za-
hraničí. Byl jsem nedávno na veletrhu v My-
anmaru, kde do chudičkého stánku CzechIn-
vestu se valily zástupy myanmarských ob-
chodníků a obchodních zástupců a dožadovali
se pokračování dovozů – pivovarů, lihovarů,
cukrovarů, a zejména traktorů, které tam první
Československá republika i Československá
socialistická republika vyvážela a které tam
mají tak úžasné jméno, že je ani přítomnost
nedalekého čínského průmyslu nevytlačila.
My jsme bohužel se současnou „proexportní“
politikou neměli co nabídnout. 

Výzkum, vývoj a inovace se dnes skloňují ve
všech pádech. Je jimi podmíněn další rozvoj
firem a jejich úspěch ve střetu s konkurencí
o „místo na slunci“. Vyvíjíte a inovujete své
produkty sami, nebo ve spolupráci s dalšími
subjekty?

Již jsem několikrát zmínil naši společnost
jako systémového integrátora, tzn. firmu, která
z existujících subdodávek, z existujících částí
vytváří na klíč řešení podle požadavků inves-
tora nebo zákazníka. Domnívám se, že u nás je
otázka inovací založena především na odbor-
ných znalostech našeho personálu, na jeho
schopnostech sledovat vývoj techniky v na-
šich oborech, aplikovat to nejmodernější, co
nám trh nabízí, včetně nejmodernějších tech-
nických postupů. Jsme příliš malá firma, než
abychom měli vývojová a výzkumná centra,
jsme však dostatečně velcí na to, udržovat si
perfektní přehled o trhu, sledovat novinky
v oboru i nejnovější vývojové trendy. Zde je
tedy zásadní účast našich odborníků na vele-
trzích, konferencích, seminářích a jejich další
vzdělávání. Spolupráce s výzkumnými a vývo-
jovými ústavy, včetně vysokých škol, je pak
dalším zdrojem výzkumných a inovačních ak-
tivit naší společnosti. 

Dostáváme se k internetu věcí (IoT) a Prů-
myslu 4.0. jedni o nich hovoří v superlativech,
druzí s určitou skepsí. Jak vnímáte tuto prob-
lematiku? Ujíždí nám vlak, nebo naopak jsme
papežštější než papež?

Nechci být škarohlídem ani skeptikem
i v této věci, ale domnívám se, že v této záleži-
tosti je tak trochu „příliš mnoho povyku pro
nic“. Internet věcí i problematika Průmyslu 4.0
je logický vývoj techniky za uplynulé období.
Jako se technika vyvíjela a rozvíjela a postup-
nými kroky získávala na kvalitě i kvantitě,
stejně tak se rozvíjí internet věcí a rozvíjí se i to,
čemu říkáme Průmysl 4.0. Nemyslím si, že je
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Pohled do kabiny nanášení vrchního laku skupinou robotů. Vodou ředitelné barvy splňující vysoké
požadavky ekologie nanášejí na základním lakem opatřenou karoserii v různých barvách speciální stříkací
cartriage, které robot na pokyn automatizovaného řídícího systému vybírá ze „skladu“ cartriage  u stěny
kabiny vlevo.
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potřeba to hned nazývat revolucí. Jedná se
fakticky o evoluční vývoj, jestliže se v 18. sto-
letí objevil parní stroj a přinesl železnici a o sto-
letí později Ottův motor přinesl možnost
stavby automobilů a někdy ve 20. letech mi-
nulého století jsme přešli na jejich průmyslo-
vou pásovou výrobu atd., pak je to zcela lo-
gický vývoj. Pamatuji si na svoje první projekty
ve ŠKODA AUTO Mladá Boleslav někdy v roce
1975 a pamatuji si, že v té době jsme se tam
s průmyslovým robotem prakticky nepotkali,
respektive nepamatuji si na něj. Za 50 let vý-
voje se počet robotů rovná počtu pracovníků
na výrobních linkách a myslím, že jsme
o žádné nové průmyslové revoluci nehovořili.
Stejně tak i internet věcí. Je zcela logické, že již
dnes mohu svoje tepelné čerpadlo, plynový
kotel, svoji TV, ledničku, pračku a třeba i spi-
žírnu napojit na inteligentní řídicí systém, který
bude dle mého zadání automatizovat určité
činnosti. Doplňování spižírny může patřit mezi
ně.

Jak se podle Vás v příštích letech projeví 4.0
na Vaší společnosti a průmyslu vůbec?

Mám pocit, že jsem i tuto otázku již zodpo-
věděl v předcházejících reakcích. Průmysl 4.0,
dle mého názoru, není věc revoluční, jedná se
pouze o logické vyústění vývoje posledních 50
let. Znovu se mohu vrátit do minulosti, kdy
v roce 1980 jsme ve společnosti ŽĎAS nasadili
první tři roboty označené PR16 z Nového
Města nad Váhem a museli velice těžce vymý-
šlet kritérium pro jejich zdůvodnění ve srov-
nání se třemi pracovnicemi, které v Jihostroji
Velešín do té doby výkovky z lisu přesouvaly
pomocí kleští bratru za 1 500 Kč měsíčně
a nyní jejich místa zaujali tři statní „junáci“
z výzkumného ústavu na Slovensku bratru za
1,5 mil. Kč za kus. Ekonomicky se to nedalo
zdůvodnit, technicky ovšem a z hlediska pří-
nosu pro pracovní prostředí pro tyto tři pra-
covnice to byl obrovský pokrok. A to se psal
rok 1980. Za těch necelých 40 let nasazení ro-
bototechniky doznalo obrovských změn a ob-
rovského rozvoje a dnes je přímo podmínkou
pro to, aby ten který výrobce obstál, aby ten
který výrobce byl konkurenceschopný. Navíc

k tomu přistupuje i nedostatek kvalitních lidí,
kteří by zodpovědně a spolehlivě plnili úkoly,
kteří by zodpovědně a spolehlivě, bez nároků
na zvyšování mzdy, bez nároku na dovolené
a mzdy realizovali to, co dokáže realizovat
robot. Průmysl 4.0 se projevuje na naší spo-
lečnosti velmi intenzivně již dnes. A do bu-
doucna? Každý člověk, který na výrobní lince
zbyde, bude pro projektanty a konstruktéry
„potenciální“ nepřítel směřující dříve či poz-
ději k likvidaci – k náhradě robotem či automa-
tem.

Robotizace průmyslu probíhá řadu let, o jeho
kybernetizaci se hovoří. Dnes je některými
označována za hlavní cíl Průmyslu 4.0. Je
podle Vás reálné, aby v horizontu několika de-
setiletí byly roboty schopny v převážné míře
nahradit lidi?

Myslím si, že roboty skutečně zcela vytlačí
pracovníky z práce, která je rutinní, z práce,
která je algoritmizovatelná, z práce, která je
monotónní, a kde vlastně člověk jenom nahra-
zuje, či doplňuje automat nebo robot. Limitu-
jícím faktorem dosud byla periferní zařízení, je-
jich provedení jejich dovednosti, jejich citlivost
a jejich schopnost rozlišit a vnímat. S rozvojem
periferních zařízení pro roboty se pravděpo-
dobně časem podaří nahradit člověka i v tako-
vých činnostech, v jakých ho dosud nahradit
nebylo možné. Jestliže výkony procesorů,
„mozků“ robotů se blíží výkonu mozku člo-
věka a někdy ho i překračují – viz šachové par-
tie člověk versus počítač, tak z hlediska perife-
rií – viz např. počítačové vidění versus lidské
oko – mají roboty stále ještě co dohánět. Kde
ovšem člověka pravděpodobně nikdy nena-
hradíme, je otázka právě těch profesí, které
i naše společnost sdružuje a jež se v naší spo-
lečnosti uplatňují. 

Potřebujeme stále více analytiků, mechatro-
niků, programátorů, projektantů a těch lidí,
kteří nasazení a aplikaci robota promyšleně
provedou, a nebude to vždy jenom algoritmi-
zovatelné řešení. Potřeba takových lidí bude
stále větší a větší, protože zatím neznám pří-
klad, kde by roboty byly schopny projektovat
samy sebe, reprodukovat samy sebe v nasa-

zení do výrobních linek. Ano jistě, i tato práce,
či spíše i toto myšlení je algoritmizovatelné,
ale nás nezajímají řešení algoritmizovatelná,
nás zajímají řešení nová, neotřelá, nás zajímají
„zkratky“ v těchto řešeních, a to se obávám je
stále nepřekonatelnou předností člověka
a jeho mozku.

Rozvoj další výroby a zvyšování kvality je úzce
spojeno s takříkajíc lidským faktorem. Máte
dostatek kvalifikovaných zaměstnanců,
pokud ne, jak tuto situaci řešíte? Jak se sta-
ráte o své zaměstnance, jaký motivační pro-
gram nabízíte?

I na tuto otázku jsem již v tomto článku čás-
tečně odpovídal, respektive odpověď naznačil.
Jednoznačně musím říci, že nemáme dostatek
kvalifikovaných zaměstnanců. Zcela nám
chybí kvalifikovaní a kvalitní pracovníci od ře-
meslníků po projektanty, programátory, lidi,
kteří řeší vizualizace a komunikaci člověka se
strojem, chybí nám ale i vedoucí projektů
a vlastně odborníci všech profesí, které naše
společnost využívá. Druhá věc je kvalita těch,
kteří nám svoje služby a znalosti nabízejí. Úro-
veň našich vzdělávacích institucí je úděsná.
Dobře, připusťme, že všichni nebudeme ma-
tematici, všichni nevyužijeme logiku či dyna-
miku těles. Ale co říci např. k výuce a ke zna-
lostem cizích jazyků? Jsem zděšen skuteč-
ností, že absolvent s maturitou přijde k přijí-
macímu pohovoru a uvádí, že maturoval z ci-
zího jazyka a přitom není schopen v tomto
cizím jazyce přijímací pohovor absolvovat.
Obávám se, že české školství ve snaze, kterou
neumím pochopit, naprosto degradovalo
vzdělání v naší zemi na něco, co jsme zde
nikdy neměli. 

České země byly vždy zdrojem vzdělaných
a schopných odborníků, kteří byli schopni vy-
rábět všechno, patentními tužkami počínaje
a nádobami pro jaderné reaktory konče. Do-
dnes, když se setkávám se svými kamarády
z Rakouska a když v poněkud povznesené ná-
ladě hodnotíme Rakousko-Uhersko jako před -
obraz Evropské unie, zdůrazňují moji rakouští
přátelé skutečnost, že i v jejich zemi se dodnes
traduje, že Čechy byly vždy strojírenskou vel-
mocí, zatímco Uhry byly velmocí zemědělskou
a Rakušani to dávali jako úředníci všechno do-
hromady. Jsem naprosto zděšen úrovní absol-
ventů středních a vysokých technický škol,
kteří v nich bohužel vyrostli v uplynulých dva-
ceti letech podle jediného kritéria a s jediným
cílem – finančně zajistit jejich pedagogický
a pomocný personál. Jakou kvalitu technic-
kého vzdělání může asi poskytnout vysoká
škola polytechnická ze známého krajského
města, nabízející ve svém portfoliu výuku po-
rodních asistentek a zároveň i výuku průmys-
lové automatizace?

V současné době je pro nás jedinou alterna-
tivou „dovoz“ technických kádrů ze zemí, kde
se občas naleznou, kde jsou nevyužity, neza-
placeny a jsou ochotny u nás v našich pod-
mínkách pracovat. A tak integrujeme do na-
šich týmů pracovníky ze Slovenska, Ukrajiny,
Běloruska, Iránu a dalších zemí a doufáme, že
se nám v naší zemi snad brzy objeví nový Jan
Ámos, aby tu strašlivou devastaci školství za-
stavil.

Je tu ještě jeden aspekt, který se dotýká Vaší
práce, a tím je energetická účinnost, přesněji
úspory energie. Česká republika se zavázala
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snížit spotřebu energie do roku 2020 o při-
bližně 50 PJ. Dosáhnout toho je téměř „nad-
lidský úkol“. Vaše řešení v oblasti úspor ener-
gie přinášejí nemalé úspory. V jakých smě-
rech?

Ano, toto je jeden z aspektů, o kterém víme,
který se snažíme sledovat a řešit. Vždy je to ale
především otázka investora, který prostě musí
nad těmito záležitostmi přemýšlet a musí být
motivován hledat řešení, která mu ty úspory
energie skutečně přinesou. A chce-li stát do-
sáhnout avizovaných úspor, musí si s tou mo-
tivací zatraceně lámat hlavu on. Já těžko mohu
nutit investora, aby použil naši automatizaci
pro bytové domy, kdy s využitím tepelných
čerpadel ušetří 30–50 % nákladů na energii. Já
těžko mohu motivovat investora pro využívání
hybridních vozidel a elektromobilů. Uvedl
bych takové dva příklady. Oba dva jsou z Ně-
mecka, kde jsou skutečně v čele zemí při hle-
dání a řešení úspor energie. Právě v Německu
jsme realizovali dva projekty, které získávaly
zpětně energii z technologického procesu la-
kování, který je energeticky velmi náročný, ze-
jména ve fázi sušení. Tato energie byla zpětně
získávána jakousi formou rekuperace a použí-
vána znovu ve stejném technologickém pro-
cesu. Ale znovu bych zdůraznil tu záležitost, že
to je především otázka investora, který musí
nad touto problematikou přemýšlet a musí
hledat projekty, které by mu mohly ty úspory
přinést. My jako systémový integrátor jsme
schopni pak takové projekty realizovat. 

Jaké je Vaše životní krédo?
Tak teď jsem trochu zaskočen. Takovou

otázku mi ještě nikdo nikdy nepoložil. Nikdy
jsem na ni neodpovídal, byť samozřejmě v ob-
dobí, které v současné době prožívám a kdy je
mi vlastně šedesát čtyři let a mám svůj pro-
duktivní věk již za sebou, nad touto otázkou
často přemýšlím. Mám pocit, že jsem celý
život zasvětil práci, snad poctivé a zodpovědné
práci. Vztah k práci bylo i kritérium, podle kte-
rého jsem hodnotil lidi, své spolupracovníky,
pracovníky naší firmy i firem dodavatelských.
Je přece krásné, když někdo pracuje tak, aby
vytvářel nové hodnoty, aby vytvářel dílo, které

slouží lidem, které zde po něm zůstane a za
které se nemusí stydět. Já jsem byl nesmírně
hrdý na to, že jsem Čech, a už jsem to v tomto
rozhovoru uvedl, když jsem přijel do Myan-
maru a tam místní skupina podnikatelů do-
slova „dorážela“ na zástupce jedné plzeňské
firmy, aby jim dodali takový cukrovar, který jim
v roce 1936 postavila firma Škoda Plzeň, který
dodnes pracuje, byť jeho součástí je ještě parní
stroj, byl jsem na ty naše předky nesmírně
hrdý. Může být něco krásnějšího v životě než
mít jako projektant, jako dodavatel po 70 le-
tech na druhém konci zeměkoule pomník to-
hoto druhu?

Podle jakého klíče si vybíráte spolupracov-
níky, dáváte přednost intuici nebo referencím?

Ve svém životě jsem si musel mnohotisíc-
krát vybírat spolupracovníky, ať již do přímé
spolupráce se mnou anebo třeba do firmy na
jiné pozice. Reference jsou věc nádherná,
pokud někdo má skvělé reference, je jistě jed-
nání o jeho spolupráci výrazně jednodušší. Na
druhé straně jsem zažil několik desítek ná-
stupů hochů přímo z vysoké školy, kteří přišli
bez referencí, a přesto byli schopni odvádět
perfektní výkon. Je smutné, že takoví lidé se
objevovali spíše na začátku mého podnikání.
Je smutné, že takoví lidé nastupovali třeba do
firmy ŽĎAS nebo do firmy „atx s. r. o.“ v ob-
dobí, kdy jsme začínali. Nemohu si pomoci,
ale kvalita vzdělání v České republice jde ra-
pidně dolů s počtem vysokých škol, které jsou
zde otevírány. A kdo neumí, nemůže mít ani
reference ani nepřesvědčí svým vystupová-
ním a chováním.

Z čeho Vy osobně máte hlavní radost ve své
práci a proč?

Velkou radostí v mém životě byla skuteč-
nost, že jsem celý život mohl dělat tento
krásný a zajímavý obor, který jsem v roce 1975
vystudoval. Tehdy to byl nový obor. Jmenoval
se „automatizované systémy řízení“ a my
jsme byli jeho první absolventi. Následně jsem
si vzdělání prohloubil vědeckou aspiranturou
na ČVUT Praha, ale pak již jsem se vrhl do víru
praxe a byl „nucen“ řešit problémy průmys-

lové automatizace v opravdu praktických pod-
mínkách na všech kontinentech naší Země
s výjimkou Arktidy, Antarktidy a Austrálie.
A i když to někdy nebylo úplně příjemné, bylo
a je to krásné a já jsem měl to štěstí, že jsem
celý život tento obor mohl dělat a nikdy ho ne-
musel změnit a nemusel jsem se učit něco no-
vého. 

Druhou velikou radost mám, když se mi po
řadě let ozve zákazník, který mi zatelefonuje,
že ten stroj, který jsme realizovali před 20 lety,
dosud funguje a kdyby měl jen trochu méně
„ošoupané označení tlačítek“, tak by byl
funkční i nadále. Ozvala se mi nedávno Česká
zbrojovka ve Strakonicích, že frézka, kterou
jsme z klasické frézky nasazením tehdy nejmo-
dernějšího řídicího systému Heidenhein pře-
dělali na CNC řízení, do dnešního dne funguje
a že by chtěli jenom inovovat řídicí systém
a ona by mohla pracovat i nadále. Ani tenkrát
před 20 lety jsem nevěřil, že se ten projekt po-
vede, že zákazník bude spokojený. Dnes po 20
letech mi zákazník hlásí, že chce stroj rekon-
struovat a nadále využívat. 

Před dvěma lety jsem s delegací zástupců
německé firmy CCW navštívil lakovnu firmy
TPCA v Kolíně. Projekt, který jsem v tomto roz-
hovoru již zmiňoval. Věřte, že jsem byl šťasten,
když člověk, který delegaci německého záka-
zníka prováděl, hovořil o práci „atx“ v super-
lativech. To je pro mě to největší ocenění a ra-
dost. 

Kdo jsou nebo byli Vaším vzorem a proč?
Mým vzorem po celý život byli vždy lidé,

kteří vytvářeli nové hodnoty. Lidé, kteří svým
umem, svou prací vytvářeli díla, která sloužila
druhým lidem, sloužila společnosti, rozvíjela
společnost. Chcete-li vědět konkrétní jména,
byli to čeští podnikatelé, kteří v první Česko-
slovenské republice zakládali a budovali své
podniky, z nichž žijeme a těžíme dodnes –
Tomáš Baťa, Emil von Škoda, Václav Laurin
a Václav Klement, Emil Kolben, František Kři-
žík. K těmto lidem mám velkou úctu a velmi je
obdivuji. Měl jsem vždy velkou radost, když
někdo vytvořil věc, která byla nová, postavil
nový dům, postavil krásnou novou silnici.
Mým vzorem byli a jsou lidé, kteří, znovu to
opakuji, vytvářejí hodnoty. 

I v dnešní společnosti najdeme osobnosti,
podnikatele, ale i řemeslníky, kteří svojí čin-
ností skutečně vytvářejí nové hodnoty a po-
souvají český průmysl kupředu. Zmínil bych
snad jenom jednu osobnost a tou je ředitel
společnosti Strojmetal v Kamenici u Prahy pan
Ing. Jelínek starší. 

Můžete nám přiblížit plány společnosti do bu-
doucna?

V dnešním období je pro mě zásadní obno-
vení dobrého fungování společnosti po suro-
vých a necitlivých zásazích insolvenčního
správce a insolvenčního soudu v Brně do spo-
lečnosti v letech 2012–2013. Mám i určité
plány a určité úvahy do budoucna, přestože
v současné společnosti je pro mne důležitější
takové operativní plánování a operativní řízení
a zajištění určitého prospěchu společnosti oka-
mžitými opatřeními. Mám snahu obnovit to
dobré fungování společnosti atx před insol-
venčním řízením v roce 2012, mám snahu ob-
novit velikost společnosti včetně počtu za-
městnanců tak, aby navázala na dobrou tra-
dici, která zde byla. �

21
3I2016

Technik společnosti atx-automotion při oživování dopravní techniky na lakovací lince v  srdci
německého automobilového průmyslu ve společnosti Daimler ve Stuttgartu 

CI03_2016_16_21_Doufáme_ATX_CI_SABLONA  26/09/16  01:11  Stránka 21



SÚRAO přistoupila i k ověření některých
lokalit, které byly dříve vyloučeny. Důvo-
dem, proč tyto lokality nebyly blíže hod-

noceny, byly na první pohled méně výhodné
geologické podmínky v porovnání s těmi, které
byly vybrány. Jde o následující lokality: Boro-
hrádek, Opatovice – Silvánka, Teplá a Nový
Bydžov – Lodín.

Poznání geologické stavby všech lokalit,
zejména v hloubkovém horizontu potenciál-
ního úložiště (500 m), je malé. Samotné loka-
lity tak, jak byly definovány (Šimůnek et al.,
2003), nejsou vesměs velké, avšak s možností
plošného rozšíření, protože jsou součástí vět-
ších geologicko-tektonických jednotek. Poten-
ciálními problémy těchto lokalit mohou být
např. existence zásob podzemních vod, blíz-
kost termálních vod a významných lázní, he-
terogenita využitelných horninových bloků,
blízkost státních hranic některých lokalit
(Teplá), relativní blízkost větších měst, hus-
tota osídlení, vyšší náročnost na geologický
průzkum z důvodu menší odkrytosti terénu,
resp. překrytí potenciálních hostitelských hor-
nin jiným genetickým typem hornin.

Uvedené lokality mají na první pohled svá
omezení. Navzdory tomu nejsou vyloučeny

z dalšího uvažování ohledně dalšího průz -
kumu. Komplexní kritické zhodnocení všech
aspektů bude dokončeno do konce roku
2016, kdy bude rozhodnuto o dalším po-
stupu.

V tomto roce byl zahájen také výzkum,
který má zhodnotit okolí jaderných elektráren
z hlediska jejich potenciální vhodnosti pro
další průzkumy spojené s hlubinným úložiš-
těm pro vyhořelé jaderné palivo. Ačkoliv
v původních studiích nebylo s okolím jader-
ných elektráren uvažováno z důvodu „dalšího
zatížení oblasti“, byl (tak jako jinde ve světě)
přehodnocen přístup k umístění hlubinného
úložiště do okolí jaderných elektráren. Proto
i SÚRAO přistoupila k prověření této mož-
nosti.

Geologický výzkum bude zahrnovat v první
řadě shromáždění všech dostupných existu-
jících relevantních geovědních dat ve výz -
kumných polygonech. Vlastní práce se tak
budou skládat převážně ze studia archivních
materiálů a dalších podpůrných terénních
prací, jejichž cílem bude ověření a případná
reinterpretace stávajících dat. V rámci terén-
ních prací proběhne v omezené míře geolo-
gický, hydrogeologický a inženýrsko-geolo-

gický výzkum. Dále bude proveden geofyzi-
kální výzkum a studium leteckých a družico-
vých snímků (dálkový průzkum Země).

Výsledkem bude sestavení souboru účelo-
vých geologických map a zhodnocení celkové
vhodnosti vytipovaných polygonů pro záměr
umístění HÚ, a to včetně provedení studie
vlivu na životní prostředí. V případě pozitiv-
ních geologických a dalších podmínek bude
provedena plošná revize zkoumaných poly-
gonů ETE-jih a EDU-západ a budou navrženy
další výzkumné práce s ohledem na potřeby
projektu hlubinného úložiště. Veškeré pláno-
vané práce nebudou mít jakýkoliv vliv na
běžný chod obcí ani obyvatelstvo.

Proces přípravy hlubinného úložiště je
v České republice momentálně ve fázi, kdy stát
hledá vhodnou lokalitu. Hlavním cílem je najít
takové lokality, které budou přístupny dialogu
tak, aby bylo pokračováno s vrtnými průzkumy
ve 3 – 4 lokalitách. Z těchto by pak byly vybrány
dvě kandidátní. �

*) „Projekt Moldanubikum“ ® „Zhodnocení geo-
logických a dalších informací vybraných částí čes -
kého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti
pro umístění HÚ“

Další možné alternativy pro hledání hlubinného úložiště v ČR
a Projekt Moldanubikum*
Nedílnou součástí náplně práce Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je i provádění
výzkumu a vývoje hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady.
Předpokládá se, že odpad bude ukládán do stabilního horninového podloží, půl kilometru pod
povrchem. Úkolem SÚRAO je tedy najít vhodnou lokalitu. V současné době je předběžně vytipováno 
7 lokalit, nicméně prověřují se i další možnosti, například lokality dříve vyloučené, anebo lokality
v širším okolí jaderných elektráren.
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Vyhořelé jaderné palivo může své okolí
ovlivňovat mnohem déle než nízko
a středněaktivní odpad, který neobsa-

huje dlouhodobé radionuklidy. Proto jedním
z důležitých bodů při hodnocení bezpečnosti
hlubinného úložiště je vytvoření možných
scénářů vývoje úložiště, které mohou nastat
během provozu i po jeho uzavření.

Scénáře vznikají na základě podrobné
analýzy jevů, procesů a událostí a dělí se na
normální a alternativní. Scénáře normál-
ního vývoje zahrnují všechny procesy
a události, které by reálně v úložišti mohly
nastat. V tomto případě se předpokládá, že
všechny bariéry budou fungovat v souladu
s přísnými bezpečnostními požadavky ově-
řenými dlouhodobými testy za různých

podmínek. Naopak scénáře alternativní za-
hrnují procesy a události s extrémně malou
pravděpodobností výskytu. Jde zejména
o vlivy vyvolané zemětřesením či selháním
inženýrské bariéry z nepředvídatelného dů-
vodu.

Nejhorší scénáře a proč se velmi
pravděpodobně nestanou
Neočekávaná přírodní událost vedoucí k po-
škození jedné nebo více bariér úložiště
Z detailních zkoumání geologického podloží
lze zjistit, zda je masív stabilní a do jaké míry
je pravděpodobná seismická aktivita či tek-
tonická činnost. V lokalitách, kde se dá ze-
mětřesení očekávat, úložiště umístit nelze.

Selhání lidského faktoru vedoucího k selhání
bezpečnostní funkce jedné nebo více inže-
nýrských bariér úložiště
Vždy je nutné počítat s tím, že určitá část in-
ženýrských bariér nemusí splnit předpoklá-
dané parametry. Přece jen člověk není doko-
nalý, a tak se může stát, že někdo někde
udělá chybu. Díky detailnímu systému kon-
trol je šance, že by se chyba neodhalila, mi-
zivá.

„Narušitelské“ typy scénářů
Musí se také předpokládat narušení bariér
důsledkem budoucí lidské činnosti (např. hlu-
binným geologickým průzkumem). Vzhledem
k tomu, že hlubinné úložiště je umístěno
v hloubce několika set metrů pod povrchem

Při výběru lokality se počítá se vším
Aby specialisté SÚRAO mohli zajistit, že se nic z uložených radioaktivních odpadů nedostane do okolního
prostředí ve větším než zcela zanedbatelném množství, musí detailně prostudovat geologické podloží. To
jim řekne dostatek informací o jevech, procesech a událostech, které mohou nastat v průběhu tisíců až
statisíců let. O důmyslném řešení systému bariér, který bude izolovat vyhořelé jaderné palivo po stovky tisíc
let, už bylo řečeno mnoho. Bez vhodného a stabilního horninového masívu to však nepůjde.
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V přírodě existuje řada systémů, ve kte-
rých proběhly nebo probíhají procesy,
které jsou velmi podobné procesům,

jenž se očekávájí v budoucnu v hlubinném
úložišti. Tyto systémy jsou označované jako
přírodní analogy a mezi nejznámější příklady
ve světě patří ložisko uranové rudy Lake Cigar,
jezero na severu kanadské provincie Saskače-
van, anebo přírodní jaderné reaktory v Oklo
v africkém Gabunu. Hlavní výhodou přírod-
ních analogů je, že odborníkům umožní studo-
vat výsledek procesů, které probíhaly miliony,
někdy jen stovky let. V každém případě ale po
dobu mnohonásobně delší, než po jakou lze
provádět experiment, týkající se bezpečnosti
hlubinného úložiště. Nevýhodou je, že dobře
popsatelný je jen současný stav přírodního
analogu. Nejsou známy výchozí stavy pro-
cesů, ani podmínky, za kterých probíhaly. Zá-
věry o budoucím chování hlubinného úlo-
žného systému proto lze činit pouze na zá-
kladě kombinace všech dostupných poznatků
– experimentů v laboratoři, v terénu a přírod-
ních analogů.

V ČR byly dosud studovány 2 analogy –
skla, vyrobená v 18. století, která byla často
barvena uranovými barvami. Rozbor složení
těchto skel napověděl mnohé o dlouhodobém
chování zeskelněných odpadů z přepracování
vyhořelého paliva. Pro vývoj hlubinného úlo-
žiště v ČR je důležitější přírodní analog Ru-
prechtov. Tato lokalita byla v minulosti před-
mětem zájmu geologů z hlediska výskytu ura-
nové rudy a kaolinu pro místní porcelánky,
proto byla dobře geologicky zmapována. Pro
hroznětínskou pánev, k níž lokalita Ruprechtov
náleží, jsou charakteristické výskyty uranové
mineralizace ve vrstvách třetihorních sedi-
mentů. Koncentrace uranu v rudních polohách
značně kolísají, místy však dosahují hodnot až
ve stovkách mg/kg. Tyto uranové akumulace

tak představují zdroj radioaktivity uložený
v přírodním horninovém systému. Jílové se-
dimenty hroznětínské pánve jsou bohaté na
montmorillonit, hlavní účinnou součást ben-
tonitu, s jehož použitím se počítá v hlubinném
úložišti v ČR, proto výzkum dlouhodobého
chování a procesů migrace uranu v těchto jí-
lech přispívá i k pochopení migrace uranu
bentonitovou bariérou. Navíc mají jílové sedi-
menty geologické a geochemické vlastnosti
do značné míry odpovídající sedimentárním
horninám zastoupeným v některých hostitel-
ských strukturách, a proto je výzkum mobility
uranu v těchto sedimentech možné využít jako
analogu pro transport radionuklidů ve vzdále-
ném poli úložiště.

Zastoupení zjílovělých sedimentů lze očeká-
vat hlavně v pokryvných útvarech hornino-
vých struktur v oblastech potencionálně vhod-
ných pro realizaci úložiště RAO, a to nejen
v ČR, tak i v zahraničí. Proto nepřekvapí, že stu-
dium přírodního analogu Ruprechtov vyvolalo
i zájem v zahraničí. Práce, které byly od roku
1996 realizovány, byly provedeny ve spolu-
práci Ústavu jaderného výzkumu Řež (s fi-
nanční podporou SÚRAO) a Společností pro
bezpečnost radiačních zařízení se sídlem
v Braunschweigu (SRN). První 2 vrty do
hloubky cca 40 m byly provedeny v roce 1996
a celkem bylo na lokalitě vyvrtáno kolem 15
vrtů o celkové délce překračující 500 m. Stu-
dium procesů probíhajících v přírodní struk-
tuře hroznětínské pánve poskytlo cenné infor-
mace a poznatky. Tato zjištění podporují závěr,
že za podobných podmínek jsou inženýrské či
přírodní jílové bariéry dostatečně účinné v izo-
lování uranu uloženého pod povrchem uvnitř
geologické struktury. Lokalita neztratila pro vý-
zkumníky svoji atraktivitu dodnes, v součas-
nosti je studován především vliv organické
hmoty na pohyb uranových částic. �

Zaujalo nás

Přírodní analog Ruprechtov

země a o existenci hlubinného úložiště,
včetně jeho přesných plánů, budou dlouho
existovat detailní záznamy (přinejmenším po
dobu největší nebezpečnosti odpadů), ne-
mělo by k této nehodě dojít. Systém ale musí
pamatovat na ztrátu informací o úložišti za ti-
síce let. Proto by mělo být umístěno úložiště
pouze tam, kde se nepředpokládá přítomnost
zásob těžitelných nerostů, tedy i potenciální
realizace hlubokých vrtů pro jejich ověření.

Co by se teoreticky mohlo stát?
Při prokazování bezpečnosti úložiště se vždy
počítá s nejhoršími možnými scénáři. Pro je-
jich navržení je třeba detailně porozumět
horninovému prostředí pro umístění úlo-
žiště. Na základě dat z průzkumů pak vznik-
nou 3D geologické modely s vyznačenými
zlomy a ostatními diskontinuitami. Hydro-
geologické modely určí směr a rychlost prů-
toku vody přes úložiště do životního pro-
středí a nejpravděpodobnější transportní
cesty od uložených odpadů do životního pro-
středí. Množství radionuklidů, které se může
dostat do životního prostředí, se potom po-
čítá pomocí transportních výpočetních kódů.
Ty zohledňují řadu aspektů, například, že se

radionuklidy mohou při cestě do životního
prostředí srážet, rozpouštět, sorbovat či di-
fundovat do matrice horninového prostředí.
Vlastní výpočet efektivní dávky zohledňuje
všechny procesy a možné expozice, kterými
se radionuklidy mohou dostat k člověku.

Ukládací obalové soubory
Do úložiště bude vyhořelé jaderné palivo
ukládáno v obalových souborech, které udrží
radionuklidy uvnitř obalu po velmi dlouhou
dobu. Obalové soubory na bázi uhlíkové
(vnější vrstva) a korozivzdorné (vnitřní
vrstva) oceli mohou zůstat nepoškozeny po
dobu desetitisíců až statisíců let, obalové
soubory na bázi mědi pak po dobu statisíců
až milionů let. Po poškození obalového sou-
boru by se radionuklidy mohly velmi pomalu
začít uvolňovat a migrovat přes tlumicí a vý-
plňové materiály do horninového prostředí.
V době, kdy by radionuklidy teoreticky mohly
proniknout do vrstev, kde se nachází zásoby
vody, však v důsledku jejich přeměny na sta-
bilní izotopy a v důsledku mísení s nekonta-
minovanou vodou při dlouhé migraci horni-
novým prostředím již nebudou představovat
žádné nebezpečí. �

Systém bariér v úložištích
radioaktivních odpadů 

1. Zpracovaný radioaktivní odpad – radi-
onuklidy jsou pevně fixovány, po případ-
ném kontaktu s vodou se jenom velmi po-
malu uvolňují do okolního prostředí.
2. Obalové soubory (superkontejnery) – po
dobu desítek až stovek tisíc let zabezpečí,
že se voda nedostane do kontaktu s vyho-
řelým jaderným palivem a vysokoaktivním
odpadem.
3. Těsnicí systém – bentonitová výplň
kolem obalového souboru zabezpečí jeho
ochranu proti kontaktu s proudící vodou.
Po zkorodování kontejneru také zpomalí
transport radionuklidů do okolní horniny.
4. Horninový masív – dal by se přirovnat
k první obranné linii. Zabezpečí ochranu in-
ženýrských bariér a zároveň velmi výrazně
zpomalí transport radionuklidů poté, co za
desítky tisíc let proniknou inženýrskými ba-
riérami. Možnost, že se nebezpečné látky
dostanou na povrch nebo třeba do blízkosti
podzemních vod, je tedy téměř nulová. �

Ministr Mládek: 
Rozhodnutí o úložišti nepadlo,
chci jednat se všemi
Ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka
znepokojily některé reakce na jeho sdělení
z 15. července 2016 o dalším možném pos -
tupu při výběru lokality pro úložiště jader-
ného odpadu. V žádném případě dosud ne-
došlo k definitivnímu výběru lokalit, v nichž
by měl pokračovat průzkum. Uvedl jen, jaký
postup by mohl vést k výběru území se sou-
hlasem dotčených obcí.

Opakovaně zdůraznil, že si nedovede
představit stavbu úložiště tam, kde s tím
místní obyvatelé nebudou souhlasit. „Proto
jsem pouze dal najevo respekt k odporu
obcí pěti lokalit. I přesto ale chci 28. čer-
vence jednat se zástupci obcí ze všech
sedmi dosud uvažovaných lokalit, abych si
bezprostředně ověřil jejich postoje a znovu
je vyzval k věcnému dialogu,“ uvedl Jan
Mládek. Jak dodal, považuje to nejen za
svou povinnost, ale i za slušnost. MPO
a Správa úložišť radioaktivních odpadů hle-
dají řešení tam, kde jsou obce přístupné dia -
logu a apriori neodmítají racionální diskusi
nad bezpečnostními, technickými a také
ekonomickými argumenty. „Je evidentní,
že hlubinné úložiště musí splňovat přísné
bezpečnostní parametry a proto se dělají
průzkumné práce. Navíc, pro region, kde
bude umístěno, přinese rozvoj a s ním sou-
visející profit,“ poznamenal ministr Jan
Mládek. Obvinění a útoky kvůli údajné ne-
transparentnosti MPO odmítá. Do mezire-
zortního připomínkového řízení již připra-
vilo věcný záměr zákona o zapojení obcí do
procesu výběru lokalit, který posílí jejich
pos tavení v rozhodovacím procesu. O finál-
ním umístění hlubinného úložiště by měla
vláda rozhodnout do roku 2025.  �

Publikováno 18. 7.



Plně obsazeno, očekává se
největší MSV za posledních pět
let: 1650 vystavovatelů, přibližně
polovina z nich ze zahraniční,
a 80 000 návštěvníků. Německo
bude na MSV zastoupeno více
než 270 vystavovateli, téměř 500
značkami a dvěma společnými
stánky. 

Hlavním tématem veletrhu je „Prů-
mysl 4.0 – integrovaný a automa-
tizovaný průmysl“. Na něj se za-

měří i česko-saský workshop „Strojíren-
ství 4.0“ organizovaný Česko-německou
obchodní a průmyslovou komorou
(ČNOPK) a Společností na podporu hos-
podářství Saska (Wirtschaftsförderung
Sachsen).

České stroje a zařízení jsou velmi žá-
dané po celém světě. Hnacím motorem
strojírenské branže je automobilový prů-
mysl, který udržuje poptávku konstantní.
Objem trhu se stroji a zařízeními v ČR
v roce 2015 podle výpočtů Germany
Trade & Invest (GTAI) vzrostl o 15 pro-
cent. V Česku se prodalo vybavení
v hodnotě 6,6 miliard eur. České strojí-
renské firmy jsou stále úspěšnější také
na zahraničních trzích. „Německo je pro
Českou republiku obchodním partnerem
číslo jedna. Minulý rok dosáhl objem bi-
laterálního zahraničního obchodu 75,8
miliard eur a byl opět rekordní. Třetina
z toho připadá na stroje a zařízení a mo-
torová vozidla. Propojení mezi Českem
a Německem je velmi úzké a stále nabízí
řadu nových obchodních příležitostí,“
říká Bernard Bauer, výkonný člen před-
stavenstva ČNOPK.

Nejvíce německých vystavovatelů při-
jede z Bavorska, které bude mít i spo-
lečný stánek. Následují spolkové země
Bádensko-Württembersko a Severní Po-
rýní-Vestfálsko. Tyto tři spolkové země
se podílí na česko-německém zahranič-
ním obchodě se stroji, zařízeními a mo-
torovými vozidly více než padesáti pro-
centy. Ve společném stánku středního
Německa se představí firmy ze Saska,
Saska-Anhaltska a Durynska. Na jedné
z doprovodných akcí se bude prezento-
vat také hospodářský region Žitava
a plastikářský průmysl v Horní Lužici.

Většina německých vystavovatelů za-
stupuje oblasti materiály a komponenty
pro strojírenství, elektronika, automati-
zace a měřicí technika, obráběcí a tvářecí
stroje a přesné nástroje. Podobně jako
v Německu je i v ČR velkým tématem
průmysl 4.0. České strojírenství sází na
nejnovější technologie. Koncem srpna
se spolková kancléřka Angela Merkel
a premiér Bohuslav Sobotka dohodli na
prohloubení spolupráce obou zemí v ob-

Přes 270 vystavovatelů a téměř 500 značek z Německa 
na MSV 2016 v Brně
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Vrámci projektu ekonomické diplo-
macie se ve dnech 2. a 3. září
v Berlíně představilo 6 českých

startupů, převážně ze sektoru mobility –
Elbee, Sewio, Sindiko, Neuron SW, BattS-
wap a Threat Markt.

V rámci prezentační a networkingové
akce na Velvyslanectví ČR v Berlíně, ne-
formálního setkání se zástupci IHK
a Deutsche Telekom, odborné konference
na IHK Berlin a zejména v rámci minive-
letrhu „Dlouhé noci startupů“ (LNDS) se
mohly české firmy setkat s investory, zá-
stupci koncernů a dalších firem. LNDS se
koná každý rok pod vedením Deutsche

Telekom a ve spolupráci s IHK Berlin, Luf-
thansa, E.ON, Microsoft, Deutsche Bank
a VW aj. a doprovází ji řada konferencí,
prezentačních soutěží a workshopů.
S ohledem na blízkost a význam Berlína
na startupové scéně české firmy projevily
zájem o účast na podobných akcích
i v dalších letech. 

Německo se dle aktuálních studií stalo
hlavním centrem pro začínající a mladé
firmy. V SRN loni získaly firmy 3,1 mld.
eur rizikového kapitálu, z toho berlínské
startupy 2,15 mld. eur (podstatná část –
údajně až 40 % - pocházela od zahranič-
ních, nikoliv německých investorů).

Hlavní město Německa předstihlo v ob-
jemu rizikových kapitálových investic
i počtu projektů Londýn. Z pohledu ob-
jemu investic se v rámci SRN umístily na
druhém místě Hamburk (296 mil. eur, 29
projektů), na třetím místě Bavorsko (258
mil. eur, 74 projektů, Mnichov je v rámci
hodnocení evropských měst šestým měs-
tem co do objemu financování).

Potenciál vidí experti i nadále zejména
v rámci digitalizace průmyslu a služeb.
Prognózy vývoje v sektoru IT pro r. 2016
počítají s růstem o 1,5 %. �

Tomáš Ehler, obchodní rada, 
Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Podle par. 9 MiLoG (Zákon o mini-
mální mzdě) rozhodla zvl. komise,
tzv. Mindestlohnkommission, dne

28. 6. 2016 o stanovení min. mzdy od 1.
1. 2017 na 8,84 € / h (brutto), což odpo-
vídá zvýšení o 4 % (nyní platí sazba 8,50
€ / h). Rozhodnutí komise nemá závazný
charakter. Dle par. 11. MiLoG může být
učiněno závazným prostřednictvím naří-
zení spolkové vlády, a to nejdříve po
uplynutí lhůty 3 týdnů po zveřejnění ná-
vrhu nařízení (lhůta k vyjádření sociál-
ních partnerů). 

Spolkové ministerstvo práce a sociál-
ních věcí (BMAS) již avizovalo předložení
návrhu nařízení na základě doporučení
Mindestlohnkommission, tj. zvýšení min.
mzdy ve výši 8,84 € / h.

Komise stanovila index růstu tarifních
mezd jako východisko pro své rozhodnutí.
Index sestavuje spolkový statistický úřad,
přičemž výsledek šetření ukázal nárůst ta-
rifních mezd v období 1. 1. 2015 – 28. 6.
2016 o 4 %.

Komise paralelně s rozhodnutím zveřej-
nila hodnotící zprávu dopadů MiLoG, která
však má deskriptivní charakter. Komise ex-
plicitně uvádí, že dopady na konkurence-
schopnost německých firem ještě nemo-
hou být hodnoceny, zároveň však při-
pouští, že o ní vedla (mezi zástupci zaměst-
nanců a zaměstnavatelů) kontroverzní di-
skuse.

Nová výše minimální mzdy bude platit
pro všechny zaměstnance od 1. 1. 2017
(pro řadu sektorů však platí zvláštní, tzv.

sektorové minimální mzdy, které jsou vyšší
než plošná minimální mzda), nicméně
s výjimkou lesnictví, zahrádkářství, výcho-
doněmeckého textilního průmyslu, rozna-
šeče novin a sezónní pracovníky, pro které
platí výjimky, a to min. mzda 8,50 € / h až
od 1. 1. 2017, resp. minimální mzda v plné
výši až od 1. 1. 2018.

Pokud jde o řízení Evropské komise proti
SRN ve věci MiLoG, v nejbližší době se
očekává podání žaloby u Evropského
soud ního dvora a proces o délce 1-2 let.
Do ukončení sporu nelze počítat s úpravou
MiLoG v – pro ČR zásadních otázkách –
jako je aplikace na sektor dopravy, přes -
hraniční styk, služební cesty do SRN aj.

Zdroj: Mindestlohnkommission, 
BMAS, Handelsblatt, F.A.Z.
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lasti digitálního propojování. MSV nabízí
pro toto téma zajímavé fórum. Na digi-
talizaci a automatizaci ve strojírenství se
zaměří i česko-saský workshop „Strojí-
renství 4.0“, který pořádá ČNOPK se
Společností na podporu hospodářství
Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen).
Na workshopu se bude prezentovat také
hospodářský region Žitava a plastikářský
průmysl v Horní Lužici.

MSV 2016 bude také bránou do čín-
ského strojírenství. Čína se bude prezen-
tovat jako partnerská země veletrhu
v oficiálním pavilonu s více než 150 vy-
stavovateli. Představí se i největší metro-
pole a různé provincie. 

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV
se koná od 3. do 7. října v Brně společně
se specializovanými veletrhy obrábění
(IMT), svařování (WELDING), sléváren-
ství (FOND-EX), plastikářského průmyslu
(PLASTEX) a povrchových úprav (PRO-
FINTECH).

ČNOPK oficiálně zastupuje veletržní
společnost Veletrhy Brno, a.s., v Ně-
mecku. �

České startupy na Lange Nacht der StartUps v Berlíně

V Německu dojde k 1. lednu 2017 
ke zvýšení minimální mzdy 



Nová ergonomie rukojeti 
pro snadnější manipulaci

Na základě zcela nově vyvinuté ergonomie ru-
kojeti nabízejí hořáky řady MB EVO PRO a MB
EVO viditelně optimalizovanou manipulaci.
Při jejich vývoji bylo zvoleno nejvýhodnější ře-
šení obvodu různých částí rukojeti hořáku
a vylepšilo se též její zakřivení. Byla rovněž
provedena optimalizace polohy i tvaru tlačítek
a navržena inovativní konstrukce kulového
kloubu. V důsledku toho tvoří svařovací hořák
spolu s rukou svářeče jeden komplet, se kte-
rým je možno i dlouhodobě velmi snadno
manipulovat. Kromě toho byly zcela přepra-
covány přípojky na straně svářečky, které jsou
nyní kompaktnější a umožňují snadnější mon-
táž. 

Lehčí a robustnější hadicové vedení

Vzduchem chlazené hořáky MB EVO PRO jsou
vybavené hadicovým vedením low-weight
BIKOX® (LW), které prošlo dalším vývojem.
V důsledku toho se jejich váha, v porovnání
s předcházejícím modelem MB GRIP, snížila
o 34 %. Kapalinou chlazené hořáky MB EVO
PRO jsou díky novému robustnímu hadico-
vému vedení ideálně vhodné pro nasazení
v náročných podmínkách průmyslové výroby.
Speciální ochranná tkanina použitých hadic
typu FRH (Flexible Rubber Hose – flexibilní
gumová hadice) propůjčuje hadicovému ve-

dení mimořádnou odolnost proti působení
agresivních složek chladicí kapaliny a pone-
chává mu zároveň příjemně působící pohyb-
livost. K vysoké míře zatížitelnosti hořáku při-
spívá rovněž nové robustní rozhraní mezi
krkem hořáku a hadicovým vedením. 

Lepší chlazení, vyšší výkon   

Rozhodujícím způsobem bylo zdokonalené
u kapalinou chlazených modelů chlazení spo-
třebních dílů, čímž se dosáhlo u typové řady
hořáků MB EVO PRO zvýšení výkonu o cca
10 %. Vzduchem chlazené hořáky řady MB
EVO PRO mají celosvětově nejlepší poměr
mezi výkonem (ampéry) a váhou, čímž vytváří
na světovém trhu zcela nová měřítka.     

Testováno v laboratoři i praxi

Aby bylo možné učinit spolehlivé závěry
o nové řadě hořáků MB EVO PRO, prošla tato
série množstvím intenzivních zkoušek. Ka-
tedra sportovní medicíny Univerzity Justuse
Liebiga v Giessenu zpracovala studii, ve které
byla použita kritéria, jako je úhel nastavení,
rychlost a volný konec drátu. Tato data v prů-
běhu svařování zaznamenával a vyhodnoco-
val svařovací simulátor (Augmented Reality
Schweissimulator). Výsledky jsou ve shodě
s evropským testem provedeným v průmys-
lovém podniku: Nová ergonomie rukojeti
a nízká váha odlehčují výraznou měrou svaly
svářeče. V předmětné studii se k tomuto
uvádí: „Toto připouští závěr, že hořák typu MB
EVO PRO 36 umožňuje dosahovat (i po
dlouhý čas) precizně provedených svarů“.

Svářeč K. Weinberger, jeden z těch, kteří tyto
praktické testy prováděli, shrnul svoje zkuše-
nosti s novou sérií hořáků do hodnocení
„Přesně to, co potřebuji“.   

Prodej typových řad hořáků 
MB EVO PRO a MB EVO 
bude zahájen letos v říjnu 
Vedle prémiové řady MB EVO PRO uvede
společnost ABICOR BINZEL současně na trh
i klasickou linii MB EVO. Tato řada používá
stejný koncept, pokud jde o manipulaci, jako
řada MB EVO PRO a přesvědčuje rovněž
svými možnostmi manipulovatelnosti a vý-
konu. Vzduchem chlazené modely jsou dodá-
vány v kombinaci s osvědčenými a robust-
ními hadicovými přívody BIKOX R, zatímco
kapalinou chlazené hořáky v kombinaci s PVC
hadicemi. Jako optické rozlišovací znaky
těchto dvou linií hořáků slouží barvy kulových
kloubů a barevná kombinace ergonomických
rukojetí, které jsou z důvodu lepšího úchopu
(„GRIP“) vybaveny měkkými neklouzavými
komponentami. 

Pokračujícím vývojem hořáků série MB
EVO PRO a MB EVO po jejich technické i er-
gonomické stránce vytváří společnost ABI-
COR BINZEL nová měřítka v segmentu MB-
hořáků. K zahájení prodeje obou sérií ho-
řáků v celoevropském měřítku dojde v říjnu
2016.   �

Kontakt
Alexander Binzel 

– svářecí technika spol. s r.o.
Antonína Rudla 2270, 508 01 Hořice

E-mail: info@abicor.cz

Inovativní řešení společnosti ABICOR BINZEL: 
svařovací hořák spolu s rukou svářeče tvoří jeden komplet 
Optimalizovaná manipulace, robustnější konstrukce a zlepšený výkon. Nové série hořáků MB EVO
PRO a MB EVO nabízejí řadu předností, které svařování usnadňují a umožňují dosažení lepších
výsledků svařovacích operací. Od října budou tyto v laboratoři i praxi odzkoušené MIG/MAG hořáky
chlazené vzduchem i kapalinou na evropském trhu. 

ABICOR BINZEL
Rozpoznávání technologických trendů a je-
jich inovativní spoluutváření jsou dvě ze sil-
ných stránek této firmy. Společnost Alexan-
der Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.
KG, založená v roce 1945, se velmi brzo spe-
cializovala na vývoj a výrobu svařovacích
a řezacích hořáků pro pracovní postupy
MIG/MAG, WIG/TIG a řezání plazmou. Vý-
sledky vývoje a inovací, které byly od té
doby patentovány, natrvalo ovlivňují oblast
svařovací a řezací techniky a nastolují mezi-
národní standardy. Společnost ABICOR BIN-
ZEL je se svými více než 30 dceřinými spo-
lečnostmi, více než 20 exkluzivními odbyto-
vými partnery a více než tisícovkou spolu-
pracovníků zastoupena ve více než 50 ze-
mích. Výroba probíhá v kmenovém sídle ve
městě Buseck, nacházejícím se poblíže Gi-
essenu a v Drážďanech. Kromě toho také
v USA, Brazílii, Indii, Číně a Rusku. V České
republice je ABICOR BINZEL skupina za-
stoupena dceřinou společností Alexander
Binzel – svářecí technika spol. s r.o. Hořice.26
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Projekt s názvem „Technologie zpra-
cování řeči pro efektivní komunikaci
člověk-počítač“ podpořila v rámci

výzkumného Programu na podporu apli-
kovaného výzkumu a experimentálního
vývoje ALFA částkou 23,8 milionu korun
i Technologická agentura ČR (TA ČR).
„Tyto nové technologie by měly být použi-
telné v praktických aplikacích, jako je na-
příklad vyhledávání ve slovnících na mo-
bilech, diktování překladů nebo využití
v dialogových systémech,“ uvedl před-
seda TA ČR Petr Očko. Podle něj jde
o velmi důležitý výzkum s potenciálem při-
nést České republice významné zvýšení
podílu hi-tech technologií v ekonomice
a uplatnění na mezinárodních trzích.
„Technologie tohoto typu tvoří vysokou
přidanou hodnotu díky minimálním nákla-
dům a možnosti vysokých příjmů z proda-
ných licencí za software,“ dodal.

Projekt navazuje na mimořádné úspě-
chy skupiny BUT Speech@FIT, která je
součástí Fakulty informačních technolo-
gií VUT v Brně. Ta byla zodpovědná za
koordinaci projektu a je jednou z nejvý-
znamnějších světových laboratoří
v oboru získávání informací z řeči.
Kromě podpory od TA ČR pracuje také
na projektech programu Horizon 2020
Evropské komise a amerických agentur
DARPA a IARPA. „Podpora od Technolo-
gické agentury nám pomohla posunout
vývoj ve všech oblastech řečových tech-
nologií, ať už jde o samotné rozpozná-
vání řeči a mluvčího, identifikaci konkrét-
ního jazyka či detekci klíčových slov,“
vysvětlil docent Jan Černocký z VUT
s tím, že výsledky projektu mají značně
rozsáhlé pole využití. „Můžeme zmínit
například zlepšení studijních možností
při použití audiovizuálních materiálů,

které umožní práci se záznamem v pod-
statě na stejné úrovni jako s psaným tex-
tem včetně vyhledávání klíčových slov,
indexování a podobně,“ doplnil Jan Čer-
nocký.

Podstatná část projektu byla ale na be-
drech zúčastněných firem. „Vědecké
články a akademický software jsou samo-
zřejmě důležité, ale největší radost mám
z toho, že výsledky projektu přispěly k vý-
voji reálných produktů pro reálné záka-
zníky“, říká Černocký a zmiňuje například
systém pro dolování bezpečnostních infor-
mací z řeči firmy Phonexia, vyhledávání
hlasem ve slovnících Lingea nebo hlasové
informační systémy firmy Optimsys.
Účastníci projektu se společně presentují
jako „Brno Speech Cluster“ a šíří dobré
jméno České republiky jak na poli špičko-
vého výzkumu, tak ve špičkových komerč-
ních technologiích. �

Téma mizejících podzemních vod je
dlouhodobě velmi frekventované.
Kvůli dlouhotrvajícím suchům hrozí

vyčerpání zásob, což by mělo nedozírné
následky. Proto jsme v posledních letech
podpořili několikero projektů, které se vý-
zkumem a zlepšením stavu podzemních
vod zabývají,“ uvedl předseda TA ČR Petr
Očko s tím, že některé projekty se zabývají
metodami efektivního využití zásob, ně-
které pak vývojem systémů na predikci
stavů vody v závislosti na klimatických
podmínkách a činnosti člověka.

Projekt, který měl za cíl připravit meto-
diku pro provádění zkoušek na reálných vr-
tech a příslušnou softwarovou aplikaci pro
jejich vyhodnocování, řešil v uplynulých
letech například tým České zemědělské
univerzity v Praze (ČZU) a podniku Vodní
zdroje, a.s. Podporu ve výši 6,9 milionu
korun získal prostřednictvím Programu na
podporu aplikovaného výzkumu a experi-
mentálního vývoje ALFA.

„Projekt je velmi aktuální, protože v dů-
sledku klimatických změn dochází již v sou-
časné době na řadě míst v České republice

ke snižování zásob podzemních vod. Poda-
řilo se nám vyvinout software na účinné
testování kvality vrtů, který zkracuje dobu
nutnou pro vyhodnocení z dnů na hodiny,“
vysvětlil profesor Pavel Pech z Katedry
vodního hospodářství a environmentál-
ního modelování ČZU Praha.

Výsledky umožňují lépe číst stav
podzemních vod
Vytvořit informační systém umožňující
společné zpracování většiny dostupných
dat souvisejících se zásobami či stavem
podzemních vod má za cíl projekt, na kte-
rém se podílí Technická univerzita v Liberci
(TUL). Do roku 2017 zde má vzniknout in-
formační systém pro predikce stavů pod-
zemních vod v závislosti na lidské činnosti
a klimatu, který umožní sledovat zásoby
vod a předpovídat jejich stav v suchých
obdobích a při zvýšeném odběru. Projekt
získal podporu TA ČR ve výši 9,4 milionu
korun z programu ALFA. „Díky novému sy-
stému budeme moci zpracovávat napří-
klad scénáře dopadu poklesu srážek

v daném období nebo při změně jejich roz-
ložení a podobně. Jde o cenný nástroj pro
co nejefektivnější hospodaření s podzem-
ními vodami,“ poznamenal docent Jan
Šem bera z Technické univerzity v Liberci.

Problematikou předpovědi stavu pod-
zemních vod se v uplynulých letech zabýval
i Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka (VUV). V rámci podpory ze stát-
ního rozpočtu získal prostřednictvím Tech-
nologické agentury ČR celkem 9,3 milionu
korun z Programu Alfa. Výsledkem je soft-
ware s názvem RadFlow umožňující kom-
plexní analýzu dat z hydrodynamických
zkoušek. „Využití spočívá hlavně při pláno-
vání veškerých vodohospodářských roz-
hodnutí a investičních projektů. Na základě
získávaných dat je možné odhadnout vývoj
zásob podzemní vody a upravovat tak roz-
hodnutí s vlivem na ekonomiku v řadě
oborů. Například při plánování rozšíření ka-
pacity Jaderné elektrárny Temelín,“ popsal
Adam Vizina z VUV T. G. Masaryka s tím, že
software je schopen mimo jiné pomoci se
zvládáním krizových situací, jako jsou ex-
trémní sucha a povodně. �
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TA ČR podporuje vědce v eliminaci mizení podzemní vody
Hrozí nám dlouhodobý nedostatek pitné vody? Otázka, na kterou hledají odpověď výzkumníci
z několika tuzemských vědeckých pracovišť. Vzhledem k déletrvajícím suchům začínají klesat stavy
podzemních vod na mnoha místech naší země. O tom, že jde o vážné téma, které není možné podcenit,
svědčí i fakt, že samotný výzkum získal podporu ze státního rozpočtu prostřednictvím Technologické
agentury ČR (TA ČR).

Brněnské Královo Pole je české „Speech valley“
Dorozumění člověka s počítačem se nejčastěji odehrává pomocí klávesnice a myši a komunikace
mezi dvěma lidmi byla donedávna jasná jen lidem. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně
(VUT) se již téměř dvacet let věnují vývoji technologií, které umožní využívat v komunikaci s počítači
daleko přirozenější způsob – běžnou lidskou řeč. To by mělo například významně usnadnit ovládání
informačních systémů po telefonu nebo umožnit precizní orientaci v audiovizuálních záznamech.



Nejvíce peněz, celkem 3,6 miliardy
korun, půjde na kanalizace a čistírny
odpadních vod, další víc než miliardu

směřujeme na úpravny a přivaděče vody. 100
milionů korun poputuje na odstraňování příčin
nadměrného zatížení povrchových vod živi-
nami. Zlepšovat kvalitu vod v ČR je důležité
a aktuálně velmi potřebné. Na kvalitní pitnou
vodu má právo každý občan. Tím spíše, že kva-
litu i množství vod v Česku nyní výrazně ovliv-
ňuje pokračující sucho, které naši zemi po-
slední dva roky trápí. Nově vypsané výzvy tak
vnímám jako potřebnou pomoc pro obce
a města, kterým evropské prostředky pomo-
hou financovat nákladné vodohospodářské
projekty a zároveň splnit požadavky na kvalitu
a čištění vod, které po nás požaduje Evropská
komise,“ uvádí ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec.

Výsledky dotací jsou vidět

„Díky Operačnímu programu Životní prostředí
vzniklo v programovém období 2007–2013 382
čistíren odpadních vod, více než 4300 km sto-
kových systémů, postavilo se či zrekonstru-
ovalo skoro 600 km rozvodů pitné vody a na
25 úpraven pitné vody,“ vypočítává přínosy
OPŽP ministr Brabec.

V současném OPŽP 2014–2020 byly vyhlá-
šeny již čtyři výzvy zaměřené na zlepšování
kvality vod. Státní fond životního prostředí ČR
v nich dostal takřka 250 žádostí s požadavkem
dotace z EU přes 6 miliard korun. Z toho
schváleno bylo 157 projektů s dotací ve výši
přes 4,6 miliardy korun. „Díky tomu bude pod-
pořeno 88 čistíren odpadních vod, vybudo-
váno 714 km stokových systémů, 58 km roz-
vodů pitné vody a 8 úpraven pitné vody,“
upřesňuje ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o podporu bude možné podávat do
systému MS 2014+ od 17. října. Kromě obcí
a měst se mohou o dotaci hlásit také dobro-
volné svazky obcí, městské části hl. města
Prahy, příspěvkové organizace a obchodní
společnosti ovládané z více než 50 % obcemi
a městy nebo jinými veřejnoprávními sub-
jekty. Dosáhnout mohou na dotaci až téměř
64 % z celkových způsobilých výdajů.

Čistší vodárenské nádrže 
i koupaliště – 38. výzva OPŽP
V této nové výzvě mohou získat dotaci pro-
jekty zaměřené na odstraňování příčin nad-
měrného zatížení povrchových vod živinami,
takzvanou eutrofizaci vod. „Zájem máme ze-
jména o projekty, které budou bránit znečišťo-
vání vodárenských nádrží, koupacích nadrží

a přítoků do těchto nádrží,” uvádí ředitel Vald-
man.

O dotace tak bude možné zažádat na úhradu
dodávek a instalace technologií na dodatečné
odstraňování fosforu ve stávajících čistírnách
odpadních vod, ale také například na vybudo-
vání záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.

Nová či modernizovaná kanalizace
a čistírny odpadních vod 
– 42. výzva OPŽP
Finanční prostředky v celkové výši 3,6 miliardy
korun je možně v rámci této výzvy čerpat na
výstavbu kanalizací za předpokladu existence
vyhovující čistírny odpadních vod v aglome-
raci nebo za předpokladu její související vý-
stavby. „V tomto případě je třeba zopakovat,
že podporovány budou pouze oddílné kanali-
zace, tedy ty, které nezatěžují ČOV dešťovou
vodou. Výstavbu jednotné kanalizace lze pod-
pořit jen ve výjimečných a odůvodněných pří-
padech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení
odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace
do ČOV, např. podchycením volných výustí.
Z pohledu efektivity řešení je tento přístup je-
diný možný a poslední výzva jednoznačně
prokázala, že to pro investory není překážkou,“
zdůraznil P. Valdman.

Podporu budou moci žadatelé získat dále
přímo na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci
čistíren odpadních vod, včetně decentralizova-
ných řešení likvidace odpadních vod. Mini-
mální výše způsobilých realizačních výdajů
činí v tomto případě jeden milion korun.

„Chceme podpořit i ty žadatele, pro které
není efektivním řešením výstavba klasické me-

chanicko-biologické ČOV, ale např. čistírna ko-
řenová nebo decentralizované čištění na více
menších čistírnách,“ vysvětlil ministr Brabec.

„Cesta nastoupená v minulých letech, kdy
se kladl až příliš velký důraz na budování roz-
sáhlých kanalizačních sítí napojených na jednu
centrální čistírnu odpadních vod, se neukázala
jako jediná správná. V některých případech
může být pro žadatele technicko-ekonomicky
výhodnějším řešením likvidace odpadních vod
např. na několika menších čistírnách, které
budou sloužit pro dílčí části obce,“ doplnil mi-
nistr Brabec.

Zvýšení kvality pitné vody 
– 43. výzva OPŽP
Tato výzva úzce souvisí s výzvou předchozí. Do-
tace je možné získat na výstavbu a modernizaci
úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné
vody, včetně výstavby a modernizace systémů
(technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné
vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících
veřejné potřebě. O finanční podporu bude
možné žádat konkrétně na výstavbu a dostavbu
přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody i souvi-
sejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Výzva by měla pomoci zejména obcím, které se
následkem sucha potýkají s nedostatkem kva-
litní pitné vody. „Kromě této výzvy, u které
stejně jako u 42. výzvy nabízíme dofinancování
projektů formou zvýhodněné půjčky z pro-
středků SFŽP ČR, máme zejména pro menší
obce otevřenu výzvu v Národním programu Ži-
votní prostředí, kde lze získat podporu na prů-
zkum, budování a posílení zdrojů pitné vody,“
upozornil ředitel Valdman. �

Další miliardy do vodohospodářské infrastruktury 
a na zajištění pitné vody v období sucha
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR 16. září
vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun
z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku
pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října
a potrvá až do 19. ledna příštího roku.
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Díky ministrovi Brabcovi se v roce 2014
podařilo úspěšně obnovit vztahy mezi
správami národních parků Šumava

a Bavorský les. „Samotná a téměř každodenní
spolupráce mezi oběma národními parky je na
velmi dobré, dokonce až přátelské úrovni. A za
více než dva roky jejího trvání se mezi sebou
bavíme už ne o dvou parcích, ale o jednom
společném území. Uskutečněné společné pro-
jekty, a i ty které plánujeme do budoucna, jsou
tak logickou součástí této spolupráce,“ ko-
mentuje úspěšné vztahy ředitel Správy Národ-
ního parku Šumava Pavel Hubený.

Právě společné projekty jsou navíc známkou
pevnější spolupráce obou národních parků.
Mezi již schválené, které se budou v nejbližší
době realizovat, patří například projekt s pod-
titulem „cesta ke společnému managementu
NP Šumava a NP Bavorský les“. Jeho hlavním
cílem je vytvoření společné přeshraniční mapy
lesních porostů a digitálního modelu lesní ve-
getace (nasnímání území NP Šumava a NP Ba-
vorský les pomocí leteckého skeneru). Kromě
snímků obou území parků, vytvoření 3D mo-
delu terénu a vegetace obou parků bude zalo-
žena jedna větší pozemní inventarizační plo-
cha, na které proběhne společná inventarizace
lesa. V rámci tohoto projektu proběhne také
plošný monitoring výskytu všech 3 druhů na-
šich tetřevovitých (tetřeva hlušce, tetřívka
obecného a jeřábka lesního). 

Jedním z klíčových společných projektů,
který se připravuje a bude předložen s žádostí
o financování během letošního září, je „Obnova
šumavských rašelinišť na podporu biodiverzity
a zadržení vody v krajině“. „Obnova přiroze-
ného vodního režimu je absolutně nejefektiv-
nějším způsobem, jak udržet vodu na Šumavě.
Žádné jiné opatření neumí zadržet tolik milionů
kubíků vody jako právě obnova systému raše-
linišť,“ říká k projektu ministr Brabec a dodává:

„Pro boj se suchem, s jehož častějším výsky-
tem musíme do budoucna počítat, je právě
tento projekt pro Šumavu naprosto klíčový.“

V rámci této akce hodlá Správa NP Šumava
zrevitalizovat zhruba 2 000 ha rašelinišť a dal-
ších vodou ovlivněných stanovišť, s cílem zvý-
šit hladinu podzemní vody, zmírnit její kolísání
a snížit ztráty vody povrchovým odtokem v síti
odvodňovacích kanálů. Cíl projektu je tak jed-
noznačný - vrátit vodu do krajiny v šumav-
ském národním parku. Projekt bude realizován
v partnerství s Jihočeskou univerzitou, BUND
Naturschutz in Bayern a NP Bavorský les, který
poskytne zkušenosti z již realizovaných opa-
tření na bavorské straně.

Dalšími připravovanými projekty je i vytvo-
ření lesní dílny pro děti při Středisku environ-
mentální výchovy v Kašperských Horách. Na
bavorské straně jde pak o přestavbu prostor
Návštěvnického centra Hans Eisenmann Haus
v Neuschönau. A řada dalších aktivit.

�  �  �

Ministr Richard Brabec se 19. 9.
v Mostě setkal se svým saským pro-
tějškem, státním ministrem pro ži-

votní prostředí a zemědělství Thomasem
Schmidtem. Mezi hlavními tématy společného
jednání byla česko-německá spolupráce v ob-
lasti ochrany ovzduší – zejména společný po-
stup při řešení zápachových epizod v oblasti
pohraničí, spolupráce v oblasti rozvoje čisté
mobility v příhraničních oblastech a také spo-
lupráce v národních parcích. Ministři se také
dotkli i výstavby jezu na Labi.

Na zápach si dlouhodobě stěžují obyvatelé
německých obcí za českými hranicemi v Kruš-
nohoří, nicméně na české straně zatím nebyl
nikdy zápach občany ohlášen. Problematika pře-
shraničního znečištění ovzduší je v rámci Česko-

německé pracovní skupiny pro ochranu ovzduší
diskutována již řadu let. Jednání se pravidelně
účastní zástupci státních ministerstev Saska
a Bavorska, dále zástupci MŽP ČR, Českého
hydrometeorologického ústavu, krajských úřadů
a oblastního inspektorátu České inspekce život-
ního prostředí (ČIŽP Ústí nad Labem).

„Nejprve bych rád ocenil už 25 let trvající
spolupráci obou našich národních parků, kde
naši odborníci spolu se saskými kolegy spolu-
pracují při ochraně tetřívka obecného v rámci
revitalizace Krušných hor. Shodli jsme se, že
ochrana tohoto ohroženého druhu je pro obě
ministerstva prioritní. Zapotřebí je proto zajis-
tit odpovídající ochranu tetřívka, jehož popu-
lace se vyskytuje jak na české, tak na saské
straně Krušných hor. Rovněž jsme řešili posun
v řešení tzv. zápachových epizod, na něž si
dlouhodobě stěžují němečtí obyvatelé krušno-
horského pohraničí. Umožnili jsme našim sa-
ským kolegům návštěvu v Unipetrolu i dalších
podnicích, která měla určit, zda cítí stejný druh
zápachu, na nějž si stěžují obyvatelé v Ně-
mecku. Pachový vjem v areálu podniků se ale
s hlášeným zápachem neshodoval," komen-
tuje setkání ministr Brabec.

Na poslední schůzce v únoru 2015 oba mini-
stři přislíbili především akčnější spolupráci při
ohlašování zápachu. Ta dnes v praxi znamená
okamžité hlášení o nastalých situacích pomocí
speciálního ohlašovacího systému. Informaci
o nahlášeném zápachu tak dostane na české
straně Český hydrometeorologický ústav
i Česká inspekce životního prostředí, která může
provést okamžité šetření. Německé straně je
zase naopak hlášen jakýkoliv mimořádný stav
na průmyslových zdrojích z této oblasti. Za ob-
dobí podzim – zima 2015 až 2016 bylo z ně-
mecké strany po vyhodnocení stížností na zá-
pach předáno české straně k prověření celkem
13 zápachových epizod z období 28. října 2015
– 18. února 2016 a dále 3 zápachové epizody
z období 19. – 22. května 2016. V loňském ob-
dobí podzim - zima 2014-2015 bylo předáno cel-
kem 26 zápachových epizod a v období 2013-
2014 celkem 17 zápachových epizod. Oblastní
inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem nezjistil v in-
kriminované dny žádné mimořádné události
nebo významné odchylky od standardního pro-
vozu, které by mohly být příčinou zápachu. Ne-
byly rovněž evidovány žádné stížnosti na zá-
pach od obyvatel na území České republiky.
Všechny průmyslové podniky na české straně,
které by mohly připadat v úvahu jako původci
zápachu, splňují požadavky evropské legislativy
na tzv. nejlepší dostupné techniky (tzv. BAT).

Ministři se také dohodli na společném roz-
voji elektromobility v oblasti Krušných hor.
MŽP může nabídnout zkušenosti z pilotního
projektu na Šumavě. �
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Česko-bavorské vztahy 
se v národních parcích úspěšně rozvíjejí
Ministr životního prostředí Richard Brabec se zhruba po roce 1. září sešel s bavorskou státní
ministryní životního prostředí Ulrike Scharf, aby společně zhodnotili výsledky česko-bavorské
spolupráce v národních parcích, prodiskutovali a představili nové společné projekty. Vedle
výzkumných projektů obě správy národních parků úspěšně spolupracují v oblasti práce s veřejností
zejména ve vzdělávání dětí.



V první řadě se jedná o měření kvality
a kontinuity elektrické energie,
která může být zhoršena nejen při

jejím transportu, ale často také ve vlastním
provoze. Kvalitu elektrické energie – napětí
je dle standardu ČSN EN 50160, ed.3 nutné
vyhodnocovat statisticky v týdenních inter-
valech. Měření kontinuity dodávky a udá-
lostí na napětí vyžaduje měření napětí jed-
notlivých fází bez přerušení a bez mezer
aktualizovaná po půlperiodě nebo po peri-
odě. 

Při měření jak kvality, tak událostí na na-
pětí se ukázalo nezbytným i současné mě-
ření fázových proudů. Na základě měření
proudů lze jednoznačně identifikovat směr
a často i příčinu problému. Při měření po-
ruchových proudů je užitečná i informace
o průbězích případných nadproudů nej-
méně k posouzení rozsahu a významu pře-
tížení i k analýze funkce automatik a jištění.
V konfiguračně složitějších zákaznických sí-
tích nebo při potřebě informací o jednotli-
vých větvích nebo odběrech se měří v mís-
tech větvení. Bez významu nemusí být po-
drobnější informace o charakteru odebí-
rané elektrické energie (činná dodávka,
činný odběr, induktivní při dodávce, induk-
tivní při odběru, kapacitní při dodávce, ka-
pacitní při odběru) včetně jejích průběhů
ve  ¼ hodinových intervalech. 

Charakteristickým rysem současných
měřicích přístrojů je sdružování výše uve-
dených měřicích funkcí do jednoho pří-
stroje a předávání naměřených dat všem
oprávněným uživatelům. 

Změřená data lze přenášet komunikační
sítí místní (obvykle rozhraní RS485) nebo
dálkovou sítí (GSM síť s funkcí GPRS nebo
LTE) protokolem např. MODBUS. Tak lze
sledovat i v místně oddělených provozech
souhrnné poměry v energetickém hospo-
dářství.

V provozovaných nn sítích mají svůj vý-
znam i požadavky na dodatečnou instalaci,
která musí být bezpečná, snadno realizo-
vatelná a přednostně technologií Práce
pod napětím bez nutnosti vypínání.

PQ monitor MEg46

Přístroj MEg46PAN je určen pro dlouho-
dobé měření a uchovávání dat popisují-
cích parametry napájecí NN sítě na pře -
dávacím místě. Měří tři fázová napětí a tři
fázové proudy NN sítě. Měření proudů
může být i nepřímé. Z měřených veličin

počítá ve třídě S parametry kvality dle
normy EN 50160, ed.3, zaznamenává je do
vnitřní paměti a přenáší je po zvoleném
rozhraní. 

Navíc vyhodnocuje přepětí o minimální
velikosti 1 kV a to až do 6 kV, zachycuje te-
legramy HDO a to individuálně v jednotli-
vých fázích. Měří elektrický výkon činný
a jalový a registruje elektrickou práci.
Dále obsahuje dva analogové vstupy pro
připojení odporových teploměrů nebo ji-
ných snímačů, 1 galvanicky volný binární
vstup a jeden kontaktní výstup realizo-
vaný bistabilním relé. Konstrukčně je

Měření v energetických nn sítích zákazníků
Vedle obchodního měření množství elektrické energie, které se provádí na předávacím místě mezi
distribuční sítí a zákazníkem může být v rozsáhlých i místně oddělených energetických sítích
rentabilní měření poměrů i uvnitř těchto sítí. 
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řešen jako panelový přístroj rozměrů 90 x
90 mm. Přístroj se napájí z měřeného sí-
ťového napětí. Vnitřní zálohování zajišťuje
provoz po dobu 1 min po odpojení napá-
jení. 

Přístup k naměřeným datům a ovládání
je možný několika způsoby. Data je možno
získat překopírováním pomocí USB kabelu
do PC (MEg46PAN se jeví jako USB externí
disk), přes rozhraní ETHERNET
10/100Mbit/s (802.3u) protokolem HTTP,
MODBUS-TCP. Dále je přístroj vybaven
galvanicky odděleným sériovým rozhra-
ním RS485 s komunikačním protokolem
MODBUS-RTU.

Architektura přístroje vychází z modelu
virtuálního přístroje. Primární měření mě-
řených veličin je fixní, je dáno FW přístroje,
jehož vlastnosti jsou ověřené v akredito-

vané instituci (Český metrologický institut).
Primární data jsou ukládána do datových
souborů v datovém úložišti přístroje, pří-
padně mohou být čtena přes interface

Přístroj ale dovoluje i sekundární zpra-
cování, které je uživatelsky modifikova-
telné. Tím lze vytvářet specifické datové
soubory, případně vlastní aplikační data
přenášená přes interface. Sekundární
zpracování řeší povely ve skriptových
souborech. Ty jsou dostupné uživateli,
který má možnost je libovolně měnit bez
zásahu do FW. Skripty lze spouštět na vy-
žádání, ve stanovených intervalech, ma-
nuálně tlačítkem nebo na základě změře-
ných hodnot. Lze tak řešit i jednoduché
autonomní regulační/ochranné úlohy. Po-
drobný popis je k dispozici na: http://www.
e-mega.cz/doc/cz/MEg46PAN.pdf

Kompaktní monitor fáze MEg70

Kompaktní monitor MEg70 je určen k mě-
ření napětí, proudu, výkonů a energií jedné
fáze. Zaznamenává události na napětí,
které vyhodnocuje metodami třídy S stan-
dardu kvality napětí ČSN EN 50160, ed.3.
Vyhodnocuje a zaznamenává i nadproudy
jako události.

Kompaktní monitor MEg70 vykonává tyto
měřicí funkce:
•  on-line měření,
•  záznam časových průběhů měřených ve-

ličin,
•  vyhodnocení denních diagramů proudu,
•  záznam událostí na napětí a proudu,
•  měření elektrické energie v šesti regis-

trech.
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Monitor MEg70 je vybaven zálohova-
nými interními hodinami, flash pamětí pro
uchovávání změřených a číslicově zpraco-
vaných dat i galvanicky odděleným séri-
ovým rozhraním RS 485 pro přenos dat do
nadřazených měřicích sítí a systémů. 

Kompaktní monitor MEg70 se vyznačuje
mechanickým sdružením měření napětí,
proudu, měřicích a vyhodnocovacích ob-
vodů včetně sériové komunikace. Připev-
ňuje se ve vhodném místě na měřený fá-
zový vodič. Ke kontaktu s měřeným napě-
tím i izolovaného fázového vodiče je použit
kontaktní mechanismus s výměnným hro-
tem. 

K měření proudu fázového vodiče slouží
ohebný snímač proudu. Pro napájení a ko-
munikaci je monitor MEg70 vybaven dvo-
jicí navzájem propojených čtyřpólových
pružinových svorkovnic, umožňujících zře-
tězení více monitorů MEg70 a jejich připo-
jení na společný napájecí zdroj i na nadřa-
zený komunikační systém.

Ke kontrole správného kontaktu s měře-
ným vodičem slouží bezpečná zdířka, kte-
rou lze alternativně využít k bezpečnému
připojení měřeného napětí měřicí šňůrou
při nemožnosti dosažení měřicího kontaktu
hrotem.

Monitor MEg70  je připraven pro imple-
mentaci i do již realizovaných informač-
ních systémů. 

Výhodou kompaktního monitoru MEg70
je měření bez předřazených přístrojových
transformátorů a dalších prvků, což vý-
razně snižuje náklady na instalaci a umož-
ňuje i dodatečnou realizaci přesného mě-
ření dle platných standardů.

Pomocí dodaného SW se sdružují mě-
ření samostatných fází do souhrnného mě-
ření nn vývodu. Podrobný popis je na:
http://www.e-mega.cz/doc/cz/MEg70.pdf

Monitor vývodu MEg71, 
měřicí lišta MEgML 
Monitor vývodu MEg71 měří přes měřicí
lištu MEgML na trojfázovém vývodu s nn
pojistkovou nebo odpínačovou lištou na-
pětí, proudy, výkony a energie; registruje
a zaznamenává průběhy napěťových jevů
i zkratových proudů a signalizuje stav po-
jistek nn lišty. 

Uvedené informace zaznamenává do
nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je
na svých indikačních prvcích, signalizuje
je kontaktem a při on-line připojení pře -
dává do nadřazených informačních sy-
stémů.

Podle výšky volného prostoru nad nn
lištami se jednotka monitoru MEg71 vyrábí
ve dvou provedeních. Nízké provedení
MEg71S s indikačními LED diodami je na-
vrženo pro skříně s nízkým prostorem nad
nn lištami, je-li prostor nad nn lištami do-
statečný, použije se provedení jednotky
monitoru MEg71D s displejem. 

Souprava monitoru MEg71 měří proudy
ve dvou rozsazích. V měřicím rozsahu měří
do 1,2násobku jmenovitého proudu insta-
lovaných pojistek nn vývodu, zkratové
proudy měří nejméně do desetinásobku
jmenovitého proudu. Souprava monitoru
vývodu MEg71 je napájena stejnosměr-
ným napájecím napětím se jmenovitou
hodnotou 12 V. Pro místní i dálkovou ko-
munikaci má sériové rozhraní RS485 s pro-
tokolem MODBUS.

Měřicí lišta MEgML71 je vybavena prou-
dovými snímači s vysokým nadproudo-
vým číslem a nízkoztrátovou elektronickou
ochranou při rozpojení jejich sekundárních
obvodů. Má odporové předřadníky zajišťu-
jící bezpečné a přesné měření napětí. Lišta
MEgML se instaluje mezi sběrny a pojist-
kovou nebo odpínačovou lištu skříně. Vy-
značuje se nízkou výškou, takže ji lze i do-
datečně instalovat do již provozovaných
nn skříní. Měřicí lišta MEgML71 je navr-
žena pro nejnáročnější pracovní podmínky
s kategorií přepětí CAT IV.

Měřicí lišty se vyrábějí pro proudy 250A,
400A a 630A se jmenovitým sekundárním
proudem 1A.

Podrobné popisy jsou na: http://www.e-
mega.cz/doc/cz/MEg71.pdf

http://www.e-mega.cz/doc/cz/MEgML.pdf

Indikátor stavu pojistkyMEg72

Indikátor stavu pojistky MEg72 slouží
k místní i dálkové identifikaci stavu nožové
pojistky v nn síti. Umožňuje zjištění stavu
pojistek i v paralelně napájených nn sítích,
v mřížových sítích nn, případně v nn sí-
tích s rozptýlenou výrobou. Stav pojistky

signalizuje svit dvoubarevné LED diody,
galvanicky oddělený kontakt polarizova-
ného relé a pro dálkový přenos má indiká-
tor rozhraní RS485 s protokolem MOD-
BUS. 

Mechanicky je indikátor tvořen plasto-
vým tělesem s násuvnými kontakty. Pro
boční umístění indikátoru v odpínačové
liště se k plastovému tělesu přišroubují
boční kontakty a indikátor se umístí vedle
nožové pojistky. V tělese indikátoru je kryté
svorkovnicové pole pro připojení kabelů. 

Indikátor MEg72 splňuje požadavky ka-
tegorie přepětí CATIV/300V, lze jej instalo-
vat ve všech bodech nn sítí včetně distri-
buční transformační stanice.

Podrobný popis je na: http://www.
e-mega.cz/doc/cz/MEg72.pdf �

MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s.
www.e-mega.cz
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V době výstavby jaderné elektrárny v Te-
melíně, kdy docházelo na veřejnosti
k prezentaci významných rozdílů

v zájmu českých stavitelů a rakouských ekolo-
gických aktivistů, byl z české strany kladen
důraz na vysvětlení dopadů provozu jader-
ných elektráren na životní prostředí, který je ve
srovnání s ostatními zdroji energie skutečně
velmi malý. V souvislosti s netržní cenou pla-
teb za obnovitelné zdroje, zejména fotovolta-
iku instalovanou do konce roku 2010 a z toho
plynoucích dlouhodobých důsledků pro státní
rozpočet i finanční zátěž obyvatelstva a prů-
myslu, vzniká dojem, že jaderná energetika je
zdrojem levné energie, navíc z vlastních suro-
vin. Tyto zjednodušená teze ovšem nejsou
věcně odpovídající.

Mám k tomu tři poznámky:
1. Uran jako domácí surovina 
2. Vliv těžby uranu a provozu jaderných elek -

tráren na životní prostředí
3. Co nás to všechno stojí a co bychom potře-

bovali?

1. Uran jako domácí surovina

V Evropě se uranová ruda těží, v posledních
letech těžila pouze v České republice a Rumun-
sku, a to v relativně malé míře (v ČR méně než
1 % světové těžby). Od 50. let bylo Českoslo-
vensko skutečně „velmocí“ v těžbě uranu, kdy
bylo (podle údajů s. p. Diamo) od konce 2. svě-
tové války do současnosti vytěženo přes 110
tisíc tun uranu, z toho nejvíce, přes tři tisíce
tun, v roce 1960. Dostupnost uranu na světo-
vých trzích za rozumnou cenu (zejména z pro-
dukce Kazachstánu, Kanady a Austrálie) a do-
savadní domácí těžba dosud vyvolává „ja-
derný optimismus“, který vedl např. k tomu,
že materiál MPO z roku 2011 Východiska pro
koncepci surovinové a energetické bezpeč-
nosti ČR neuvádí nedostatek uranu jako vý-

znamné bezpečnostní riziko pro zásobování
energií v ČR. Podle zde uvedené bilance má
ČR těžitelné zásoby uranu ve výši 1 400 tun
a geologické zásoby přes 135 tisíc tun. Povin-
nost provozovatele jaderných elektráren do-
statečně se předzásobit palivem je samo-
zřejmě možností, jak snížit riziko plynoucí
z toho, že sice „uranu máme dost“, ale ve
formě, která není přímo použitelná, navíc
přímá těžba rudy v ČR postupně končí, resp.
není v budoucnosti zaručena. 

2. Vliv těžby uranu a provozu jaderných
elektráren na životní prostředí
Současné hlubinné dobývání uranové rudy
a následná úprava na „žlutý koláč“ nese neza-
nedbatelná rizika pro ochranu životního pro-
středí, nicméně se jedná o technologii zvlád-
nutou, dlouhodobě používanou, jejíž rizika
jsou náležitě „ošetřena“. Dosud má však vliv
na životní prostředí zejména historická těžba
uranu kyselým loužením v okolí České Lípy,
kde by sanace měla končit okolo roku 2035,
a to s náklady okolo 40 mld. Kč z prostředků
státu, částečně s přispěním fondů EU. Podle
údajů s. p. Diamo bylo ve Stráži pod Ralskem
vytěženo 15,5 tisíce tun uranu za použití 4 100
kt kyseliny sírové, z níž 800 kt zůstalo volných,
nezreagovalo s horninou. Pokud by kontinu-
álně neprobíhala sanace v této lokalitě, jed-
nalo by se o významné riziko pro kvalitu pod-
zemních vod. Způsob těžby, který se dnes již
nepoužívá, nemusí ovlivňovat úvahy o pří-
padné další těžbě uranu, nicméně musí být
vzat v úvahu jednak při výdajích státu, jednak
si těchto výdajů musíme být vědomi při srov-
návání s dalšími náklady, např. pro obnovi-
telné zdroje energie.

Jiným faktickým rizikem pro životní pro-
středí mohou být  další důsledky klimatické
změny než ty, o kterých jsme dosud slýchali.
Sucho a nedostatek vody jsou v posledních
letech „hitem“ a Česko je jediná země, do
které žádná velká voda velkou řekou nepři-
téká, zato z ní všechno odtéká. Rychlý odtok
velkého objemu vody „spadlého shůry“, pří-
padně snížené průtoky vody ve velkých tocích
mohou být rizikem pro spolehlivý provoz vel-
kých parních elektráren s průtočným chlaze-
ním i pro životní prostředí. I když přímé prů-
točné chlazení dnes již není běžné, podle sta-
tistik energetika nadále zůstává největším prů-
myslovým odběratelem povrchových vod
a nikde není dáno, že bude elektrárnám umož-
něno odebírat technologicky potřebné kvan-
tum vody, když vody nebude dost, případně
elektrárna způsobí to, co dosud způsobuje -
vyšší teplotu vody vypouštěné z elektrárny
zpět do vodního toku. V případě jaderných
elektráren se pak přidává nízký obsah někte-
rých prvků, zejména tritia, které při nízkých
průtocích a přirozeném prohřívání vody však

mohou nabýt jiného významu, než bylo
dosud uvažováno.

3. Co nás to všechno stojí a co bychom
potřebovali?
Jak již bylo uvedeno výše, dopady těžby uranu
a následná sanace po těžbě v ČR je ekono-
micky nezanedbatelná a jde prakticky zcela na
vrub státu. Jaderné elektrárny mají skutečně
velmi nízké provozní náklady a stálý výkon,
a tak jsou vhodným stabilním dodavatelem
elektřiny ve vysoké kvalitě. Cena elektřiny z ja-
derných elektráren v ČR je dosud ovlivněna
cenou investic, které proběhly před rokem
1989. 

Není proto důvod být – např. ve srovnávání
všech aspektů těžby, zpracování, užití uhlí
a uranu a jejich rizik pro životní prostředí – jed-
noduchým „urano-optimistou“. Na druhé
straně je pravda, že užití jaderné energie vyža-
duje rozsáhlé znalosti přírodních a technických
věd a technologické dovednosti. Z cesty užití
jaderné energie také nelze jednoduše odejít,
protože zahlazování následků těžby uranu, vy-
řazování jaderných elektráren z provozu a na-
kládání/naložení s vyhořelým jaderným pali-
vem jsou „starou zátěží“, kterou nelze pomi-
nout. Zároveň jsou to příležitosti pro výzkum
znovuvyužití jednotlivých komodit, adaptaci
na měnící se podmínky včetně změn, které při-
cházejí s novými riziky pro lidské zdraví
a ochranu životního prostředí. Potenciální roz-
voj jaderné energetiky má tedy řadu pozitiv
a je nepochybně výzvou pro české školství, vý-
zkum i průmysl. Není ovšem důvod k povrch-
nímu „jadernému optimismu“. 

Poznámka na závěr

Při své osobní šetřivosti a snaze využít všechno,
co ještě využít lze, zároveň těžko chápu, že se
výrazně nediskutuje a nepodporuje všestranné
využití uhlí, které na území ČR máme. Až bude
zima a všichni okolo „zavřou kohouty“, dřevo
a uhlí nás zahřeje, tak jako už naše předky před
několika staletími. A když už jsme si (my, resp.
naši předci v Česku) do země nacpali kyselinu
sírovou, nechali umřít tolik lidí za krutých pod-
mínek „na uranu“ (čtěte Motáky nezvěstnému
Karla Pecky), v Dukovanech a Temelíně nám ve
skladech stojí vyhořelé jaderné palivo a stále
máme dost technicky a přírodovědně vzděla-
ných lidí, kteří mohou pracovat (samozřejmě
v mezinárodní spolupráci, sami nic nesve-
deme) na jeho znovuvyužití, neměli bychom
tato témata a tyto energetické suroviny opouš-
tět. S viděním světa skrze Průmysl 4.0 se roz-
hodně nevylučují. �

Rut Bízková, konzultantka, absolventka
VŠCHT v oboru radiochemie a jaderná paliva

Upravený příspěvek původně určený pro
energetickou konferenci v Mostě, 2016.
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Uran jako zdroj energie a ohrožení životního prostředí?
Česká republika je jednou z mála evropských zemí, kde po celou dobu existence jaderných elektráren
převažuje pozitivní názor obyvatelstva na jadernou energii.  Pod vlivem světové politiky k ochraně
klimatu a v návaznosti na evropské předpisy, spojené s šetřením energie, ale zejména s produkcí
energie z obnovitelných zdrojů, převládá v naší jaderně optimistické veřejnosti dojem, že jaderná
energie je energie „čistá“, bez dopadů na životní prostředí. 



Kvalita svarů potrubí a zařízení i je-
jich důsledná kontrola je jedním
z důležitých prvků při zajištění bez-

pečného provozu jaderných elektráren.
Společnosti ze Skupiny ÚJV i specialisté
ze Skupiny ČEZ se této problematice, za-
měřené na bloky typu VVER, které máme
v elektrárnách v Temelíně a Dukovanech,
věnují dlouhodobě. Výměna provozních
zkušeností s odborníky ze zemí, které pro-
vozují tento typ reaktorových bloků, hraje
klíčovou roli a je nedílnou součástí zvyšo-
vání odbornosti a vývoje nových po-
stupů“, zdůraznil v úvodu Ing. Jiří Žďárek,
viceprezident pro rozvoj podnikání ÚJV
Řež, expert divize Integrita a technický in-
ženýring.

Významu problematiky odpovídal i roz-
sah semináře. Tři dny nabitého programu
byly rozděleny do devíti sekcí. Kromě no-
vinek z oblasti materiálového výzkumu se
prezentace věnovaly zejména používání
různých metod diagnostiky a kontrol
s cílem posouzení stavu zařízení a po-
trubí, doporučení ke zlepšení kontroly
kvality, predikce chování „rizikových“
svarových spojů a různým technologiím
oprav. Účastníci se nevyhýbali ani aktuál-
ním tématům. Součástí semináře bylo
i seznámení s infrastrukturou ÚJV Řež,
a praktickou realizací řady projektů, napří-
klad na experimentálním pracovišti ne-
destruktivní kontroly divize Integrita
a technický inženýring.

Zpět do sálu. Jaroslav Brom, expert
zvláštních procesů, Centrální inženýring
ČEZ, hovořil o problematice svarových
spojů v JE Dukovany a Temelín, Viktor
Goričev z organizace Gidropress prezen-
toval současné přístupy ke kontrolám
stavu materiálu zařízení a potrubí jaderně-
energetických zařízení typu VVER. Dmitrij
Tichonov ze společnosti ECHO plus se za-
měřil na metody a prostředky automatizo-
vaných ultrazvukových kontrol svarových
spojů zařízení a potrubí jaderně-energe-
tických zařízení typu VVER-440 a využití
nových technologií automatizovaných ul-
trazvukových kontrol zařízení a potrubí ja-
derných elektráren.

Namburi Hygreeva z Centra výzkumu
Řež představil hodnocení mikrostruktury
a lokálních mechanických vlastností ma-
teriálů jaderné třídy. Lukáš Steiner ze spo-
lečnosti ŠKODA JS ukázal na využití tech-
niky phased array k ultrazvukovým zkou-
škám obtížně přístupných heterogenních
svarových spojů PG V-1000, na něj navá-
zal Ladislav Horáček z ÚJV Řež s téma-
tem: Pokroky v UT kontrolách a NDE kva-
lifikacích pro JE Dukovany a Temelín.
Anton Razygrajev ze společnosti CNIT-

MAŠ seznámil kolegy se specializova-
nými inspekčními postupy ultrazvukových
kontrol heterogenních svarových spojů
a inspekčními postupy ruční ultrazvukové
kontroly uzlu přivaření kolektoru k paro-
generátoru PGV-1000. Alexandr Mokrou-
sov z Technického Centra pro kontrolu
a diagnostiku Atomkomplex zase upozor-
nil na zkušenosti s vývojem systémů
automatizovaných ultrazvukových kontrol
základního materiálu a svarových spojů
zařízení a potrubí jaderně-energetických
zařízení typu VVER-1200. 

Příspěvků zahraničních odborníků za-
znělo na dvě desítky a neméně rozsáhlá
byla i prezentace projektů a technických
postupů ze strany specialistů ze Skupiny
ÚJV, Skupiny ČEZ a dalších společností.
Konkrétní zkušenosti z jednotlivých elek -

tráren, ukázky postupů a dokumentace
z různých zemí byly doprovázeny inten-
zivní diskusí a bohatým obrazovým mate-
riálem. Několikrát byly oceněny infor-
mace o nové normativní dokumentaci
k této problematice v Ruské federaci, jejíž
znalost je důležitá i pro jaderné elektrárny
provozované Skupinou ČEZ.

Organizační výbor, ve kterém byli
kromě odborníků z divize Integrita a tech-
nický inženýring ÚJV Řež zastoupeni také
experti Skupiny ČEZ z útvaru Asset Mana-
gement a Centrální inženýring hodnotili
výstupy ze semináře a závěrečná doporu-
čení z jednotlivých sekcí jako velmi prak-
ticky využitelná. Ze strany českých i zahra-
ničních organizací byl deklarován jedno-
značný zájem pokračovat v těchto setká-
ních ve formě cílených workshopů. �

Moderní postupy pro bezpečnější jaderné elektrárny
Více než padesát specialistů z České republiky, Ruské federace a Chorvatska spolu se zástupci SÚJB
a podpory jaderného dozoru RF (FSUE VO “Safety”), se sešlo na konci července v Řeži u Prahy na
semináři s názvem „Svarové spoje – normy, nedestruktivní zkoušení a provádění oprav“. Skupina 
ÚJV Řež se věnuje problematice kvality svarových spojů velmi intenzivně a s výsledky, přesahujícími
rámec České republiky.
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Od teorie k praxi: řadu realizací si mohli prohlédnout účastníci semináře v experimentální hale
nedestruktivní kontroly divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež
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	CI03_2016_22_23_SURAO_CI_SABLONA
	CI03_2016_24_25_Přes 270 vystavovatelů_CI_SABLONA
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