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Svelkou pečlivostí a přesností přistu-
pují odborníci z ÚJV Řež, a. s., ke
kontrole napětí ocelových lan, která

vyztužují ochrannou budovu kolem reak-
toru. Speciální hydraulický lis lano nata-
huje silou až tisíc tun a v mobilním velíně,
pro tento případ umístěném přímo na stře-
chu padesátimetrové budovy, experti sle-
dují milimetry. „V momentě, kdy cítím, že
se ocelová kotva na konci lana o přibližně
jeden milimetr nadzvedne, tak mám přes-
nou sílu napětí. Pak můžeme zkalibrovat
nové tenzometry,“ říká Jan Bulák, který má
za ÚJV Řež výměnu tenzometrů na sta-
rosti. Pro představu přirovnávají odborníci
náročnou operaci k vytahování kůlu ze
země. „Ve chvíli, kdy se kůl dostane do po-
hybu, tak to je přesně síla, kterou byl zara-
žen do země,“ přirovnává Jan Bulák.

Na třetině ze 136 lan kontejnmentu ener-
getici vyměňují zařízení, pomocí kterého

se napětí ocelových lan měří (tzv. tenzo-
metry). Práce budou hotovy do konce od-
stávky. „Jde o klíčovou budovu, která od-
děluje reaktor od životního prostředí. Proto
je důležité, abychom měli přesné infor-
mace o jejich stavu,“ poznamenal Marek
Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny
ČEZ.

Údaje z tenzometrů temelínští odborníci
kontrolují každý měsíc. Naměřené hodnoty
pak předávají Státnímu úřadu pro jader-
nou bezpečnost. Tím dozoru dokladují po-
žadované předepnutí ochranné budovy.
„Minimální požadovaná hodnota napětí
válcových lan je 840 tun, přičemž aktuální
průměrná téměř o sto tun vyšší,“ vysvětlil
Ondřej Paulát, systémový inženýr kontejn-
mentu. 

Práce na výměně tenzometrů pokračo-
valy v létě i během odstávky prvního
bloku. �

Plzeňský manipulátor
kontroluje svary v JE Temelín

Pracovníci Centra výzkumu Řež se ve
spolupráci s kolegy z ÚJV Řež účastnili
nedestruktivních kontrol kritických
komponent a svarů v JE Temelín. Při
této příležitosti byly odzkoušeny pro-
vozní parametry nového manipulátoru
Olympus – ChainSCANNER, poříze-
ného v rámci projektu SUSEN a mož-
nost budoucí aplikace nově vyvíjené
metodiky nedestruktivního zkoušení
obvodových svarů a potrubí menších
rozměrů. �

Úspěšná prezentace SUSEN
v Plzni
Že věda může být i zábava a není třeba
se jí bát, si mohli na vlastní kůži vy-
zkoušet návštěvníci centra Plzně ve
dnech 9. – 10. září 2016. Dnů vědy
a techniky pořádaných Západočeskou
univerzitou v Plzni se zúčastnili i od-
borníci z Centra výzkumu Řež z oddě-
lení Strukturální a systémové diagno-
stiky, kteří na výstavě představili mimo
jiné ultrazvukovou techniku, 3D ske-
ner, manipulátory a další přístroje, po-
řízené v rámci projektu SUSEN. Zájem
o stánek CVŘ projevila nejen laická ve-
řejnost, ale také řada možných part-
nerů či potenciálních zákazníků. �

Bienále 
Symposium on Fusion
Technology poprvé v ČR
29. Sympozium o technologiích pro
jadernou fúzi SOFT 2016 se konalo ve
dnech 5. až 9. září 2016 v Praze. Uspo-
řádáním sympozia byli pověřeni pra-
covníci Ústavu fyziky plazmatu AV ČR
a Centra výzkumu Řež – institucí,
které se v rámci České republiky dlou-
hodobě zabývají výzkumem jaderné
syntézy a fúzních technologií.

Letošního sympozia se zúčastnila
tisícovka vědců, inženýrů, zástupců
průmyslu a vystavovatelů z celého
světa. SOFT 2016 vedle vědeckých
prezentací a posterů zahrnoval také
doprovodnou výstavu průmyslových
firem a vědecko-výzkumných institucí
– vše bylo věnováno nejnovějším po-
znatkům, výsledkům a plánům v ob-
lasti technologií pro termojadernou
fúzi.

V rámci technologických exkurzí,
které program sympozia rovněž obsa-
hoval, navštívila řada účastníků také
pracoviště CVŘ v Řeži a Experimen-
tální halu v Plzni. Zde si prohlédli vý-
zkumný reaktor LVR-15, nové horké
komory a Centrum vysoce citlivých
analytických přístrojů, resp. zařízení
pro testování vysokým tepelným
tokem HELCZA  a maketu platformy
TBM. �

Specialisté z ÚJV Řež 
na střeše Temelína

Klíčové kontroly na střeše nejdůležitější budovy Temelína, to je
jako kdyby se v jednu chvíli zvedalo tisíc osobních automobilů.
Takovou sílu je potřeba vyvinout při kontrole napětí lan, která
vyztužují ochranou budovu kolem reaktoru (kontejnment) druhého
bloku v rámci odstávky zahájené 3. června. Aktuálně důležitým
ověřováním procházela nejdůležitější budova Temelína. 

Speciální hydraulický lis umožňuje lano natáhnout silou až tisíc tun

Pohled do mobilního velína kontroly předpínacích lan umístěného na ochranné budově kolem reaktoru.



Vznikla na základě nařízení ruského
prezidenta č. 166 z 8. února 1996
O zlepšení řízení podniků jader-

ného palivového cyklu. Do září téhož roku
byly vykoupeny akcie v dotčených spo-
lečnostech a TVEL byl formálně začleněn
do struktury dnešní korporace pro ato-
movou energii Rosatom.

Nejdůležitější etapou vývoje společ-
nosti byl rok 2009, kdy se Rosatom roz-
hodl rozšířit působnost TVELu do dnešní
podoby. Vznikla tak společnost, která po-
krývá většinu činností přední části palivo-
vého cyklu od konverze uranu přes jeho
obohacování, výrobu centrifug až po zho-
tovení palivových souborů. Konsolidace
aktiv vytvořila nové možnosti pro zvyšo-
vání efektivity výrobních podniků a vý-
zkumných ústavů díky rozsahu činností
a vzájemné synergii. V roce 2009 činily
tržby společnosti 58 miliard rublů
a v roce 2015 dosáhly 189 017 miliard
rublů. Ve stejném časovém období se
efektivita práce zvýšila z 3,8 milionu na
8,4 milionu rublů/osobu.

Dnes zaujímá TVEL přední pozici na
světovém trhu se službami přední fáze
palivového cyklu a zajišťuje dodávky pa-
liva pro 78 energetických reaktorů nejen
v Rusku, ale i v dalších zemích Evropy
a Asie včetně Česka a Slovenska. Dále
dodává palivo pro výzkumné reaktory v 8
zemích světa včetně ČR. Podíl TVELu na
světovém trhu s jaderným palivem činí
17 % a na trhu obohacování uranu 36 %
(společně s ruskou společností Techna-
bexport). Portfolio zahraničních zakázek
na příštích 10 let společností TVEL
a Technabexport dosahuje 30 miliard do-
larů.

Firma neustále zlepšuje svou produkci
a nabízí ruským i zahraničním odběrate-
lům nové typy paliva s lepšími para-
metry. Příkladem je čínská jaderná elek -

trárna Tchien-wan (angl. Tianwan), která
používá palivo TVS-2M s délkou kampaně
18 měsíců. Ruská Kalininská JE používá
palivo TVSA-12PLUS, česká JE Dukovany
palivo generace 2+ a maďarská JE Pakš
palivo 2. generace se zvýšeným obohace-
ním a s délkou kampaně 15 měsíců.

Bývalé Československo začalo odebí-
rat jaderné palivo od ruských podniků
v polovině 50. let minulého století, kdy
byl spuštěn první výzkumný reaktor
v dnešním ÚJV Řež. Později se po spuš-
tění první dvojice bloků s reaktory VVER-
440 v JE Jaslovské Bohunice V1 rozšířily
dodávky také o palivo pro tlakovodní re-
aktory. Jaderné elektrárny Jaslovské Bo-
hunice V2, Mochovce a Dukovany odebí-
rají palivo ruské výroby od svého spuš-
tění, Temelín od roku 2010. JE Dukovany
má mezi odběrateli paliva pro reaktory
VVER-440 od ruského TVELu jakési vý-
sadní postavení, protože je průkopníkem
a iniciátorem většiny jeho modernizací
a jsou do ní dodávány palivové novinky
jako do první elektrárny za hranicemi
Ruska.

„JE Dukovany využívá ve svých reakto-
rech palivo od ruské společnosti od za-
čátku provozu, nejprve jako jedinou mož-
nost a od roku 1994 již jako trojnásob-
ného vítěze tendrů vypsaných společ-
ností ČEZ. Prvotním dodavatelem byla
společnost Techsnabexport a od roku
1996 společnost TVEL. Dodávané jaderné
palivo prošlo za tu dobu celou řadou zá-
sadních úprav, na kterých se podílel
spolu se svými dodavateli i ČEZ, a.s.,
a které zlepšily neutronově fyzikální i me-
chanické vlastnosti a umožnily přechod
na úplný 5letý palivový cyklus a zvýšení
výkonu na 1444 MWt. U společnosti TVEL
je třeba ocenit velmi vstřícný zákaznický
přístup, s nímž přistupuje k našim potře-
bám a požadavkům a hlavně vysokou

spolehlivost paliva pro reaktory VVER-
440, pravděpodobnost poškození kazet
v dukovanských reaktorech je menší než
5.10-6, to je řádově lepší než je světový
průměr,“ řekl Ing. Michal Borovička, ve-
doucí odboru reaktorová fyzika Jaderné
elektrárny Dukovany.

V rámci projektu Proryv (česky Průlom)
probíhá v podniku Sibirskij chimičeskij
kombinat (SCHK, součást TVELu) vývoj
nových reaktorových a palivových tech-
nologií – například stavba demonstrač-
ního komplexu s reaktorem BREST-300
a vývoj nového směsného nitridového
paliva.

Dynamicky se rozvíjí i druhé jádro čin-
nost TVELu – vývoj nových technologií.
Oproti roku 2014 vzrostly tržby za inova-
tivní produkty na dvojnásobek.

Velké množství práce bylo také prove-
deno v rámci vládního programu Zajiš-
tění jaderné bezpečnosti a radiační
ochrany v období 2008-2015. Podnik
SCHK vyřadil z provozu první z pěti uran-
grafitových reaktorů a dále proběhlo
úspěšné vyřazení z provozu Oddělení B
ve výzkumném ústavu VNIINM (součást
TVELu). Oba objekty jsou pozůstatkem po
sovětském vojenském atomovém pro-
gramu.

V současnosti vyvíjí TVEL inovativní
produkty, které bude v budoucnu nabízet
svým zákazníkům. Patří mezi ně palivo
TVS-4, směsné nitridové palivo pro reak-
tory BREST-300, supravodiče s lepšími
parametry pro nová centra výzkumu vy-
sokých energií, palivo se zvýšenou odol-
ností v havarijních podmínkách (tzv. Ac-
cident Tolerant Fuel, jehož konstrukce za-
braňuje v případě těžké havárie jaderné
elektrárny vzniku vodíku, který například
ve Fukušimě způsobil sérii výbuchů) a ja-
derné palivo s prodlouženým palivovým
cyklem. �

JE Dukovany je průkopníkem a iniciátorem většiny
modernizací paliva pro reaktory VVER-440  
Palivová společnost TVEL, která dodává palivo pro všechny české a slovenské jaderné reaktory, byla
založena před dvaceti lety, aby sjednotila ruské závody na výrobu jaderného paliva a řídila spolupráci
při vývoji nových typů paliva mezi jednotlivými podniky a výzkumnými ústavy.
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Společnost DENIOS Vám pro tento
případ nabízí řešení ze svého rozsá-
hlého výrobního programu. Zá-

chytné vany a skladovací kontejnery, které
jsou vždy uzpůsobeny pro konkrétní skla-
dované nebezpečné látky tak, aby vyho-
věly všem legislativním požadavkům. Zá-
kladem skladovacích kontejnerů je vždy in-
tegrovaná záchytná vana příslušného ob-
jemu, která  bezpečně zadrží případné
uniklé kapaliny. Při skladování žíravých či
jiných agresivních chemických látek jsou
tyto vany vyrobeny z odolného plastu
nebo ušlechtilé oceli tak, aby byla zaru-
čena jejich bezchybná funkce a maximální
materiálová odolnost.

Standardní skladovací kontejnery jsou
konstruovány s přirozeným způsobem vě-
trání. Díky tomu je zaručeno předpisové
větrání i takových látek, při jejichž uložení
může docházet k úniku nebezpečných vý-
parů. V případě tepelně izolovaných skladů
je doplněno technické větrání, které opět
splní veškeré legislativní požadavky. 

Přednosti skladovacích kontejnerů:
•   skladování větších množství nebezpeč-

ných látek na volném prostranství
•   minimalizace investičních nákladů na

skladovací místo

•   vybavení odpovídající daným druhům
nádob

•   záchytné vany předepsaného objemu
s platnou certifikací

•   skladování nejrůznějších látek veškerých
tříd ohrožení vody za dodržení specific-
kých skladovacích předpisů

•   možnost tepelné izolace pro optimální
skladování látek citlivých na teplotu

•   možnost vybavení kontejneru topením
nebo klimatizací dle konkrétních poža-
davků

•   úprava s požární odolností REI 120 pro
hořlavé látky všech tříd

•   individuální řešení 

Zvláštní oblastí použití těchto kontejnerů
je skladování velkého množství nebezpeč-
ných látek, látek a materiálů citlivých na
teplotu, případně hořlavin různých tříd.

Pro uložení většího množství sudů nebo
jiných obalů nabízí DENIOS zhotovení in-
dividuálního návrhu a projektu komplet-
ních zastřešených kontejnerových skladů.
Tyto sklady nahrazují běžné skladovací
haly a jsou vždy navrženy přesně dle kon-
krétních požadavků. V případě nutnosti
skladování látek a materiálů citlivých na
teplotu jsou k dispozici vytápěné, chlazené
nebo klimatizované skladovací kontejnery.

Ty jsou vybaveny vysoce kvalitními izolač-
ními materiály, které zaručují udržení po-
žadované skladovací teploty uvnitř kontej-
neru. Pro uložení hořlavých látek a zároveň
pro splnění všech bezpečnostních před-
pisů při jejich skladování nabízí DENIOS
speciální, požárně odolný kontejner s odol -
ností REI 120.

Mnoho dalších nápadů týkajících se ob-
lasti skladování nebezpečných látek a vy-
bavení výroby najdete také na více jak 450
stránkách v našem specializovaném kata-
logu. Ten si můžete stejně jako konzultaci
či návštěvu našeho odborníka telefonicky
vyžádat na bezplatné lince 800 383 313
nebo prostřednictvím internetu na
www.denios.cz �

Radek Zajíc, DENIOS s.r.o
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Ekosklady a záchytné vany pro chemické látky
Řešíte skladování chemických či jiných nebezpečných látek?

Společnost DENIOS představí již tra-
dičně řadu svých výrobků na Meziná-
rodním strojírenském veletrhu v Brně.
Letošní ročník veletrhu se koná opět na
brněnském výstavišti ve dnech 3.10.-
7.10.2016. Naši expozici naleznete
v pavilonu A2, stánek č. 28. 

Modulový
kontejner –
optimální pro
skladování sudů
a menších nádob,
případně různého
odpadu

Plastová záchytná vana na
chemické látky

Systémový kontejner
s posuvnými dveřmi
– optimální pro přímé

skladování většího množství
sudů nebo IBC



Vážení přátelé a příznivci Platformy
podnikatelů pro ZRS,
další vydání Zpravodaje PPZRS přináší opět infor-
mace, které by mohly ulehčit českým firmám ori-
entaci v rozvojové agendě. Zaznamenali jsme pár
pozitivních změn a chceme je s vámi sdílet.
V technicky orientovaných oblastech rozvojové
spolupráce začíná vítězit systémový přístup k ře-
šení problémů!  Po osmi letech od změny sy-
stému zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) je
zřejmé, že nelze oddělovat spolupráci České re-
publiky s rozvojovým světem od jejích ekonomic-
kých aspektů a obojí pak od politické soustavy,
kam ČR patří. A proto musí na pomoc bližnímu
ve smyslu humanitární pomoci navazovat právě
taková spolupráce, kdy se u každého projektu
hledá nevhodnější řešení, které nepoškodí ani
jednu ze stran. Hlavními hledisky musí být hos-
podárnost, účinnost pomoci a efektivnost.

Statistiky, kterým se stále klaníme, přestože
víme o záludnostech jejich výkladu, ukazují, jak
štědré jsou vyspělé země k chudým zemím. Sta-
tistické řady sahají do šedesátých let, ale chu-
doba je stále stejná, přestože počet miliard na
její odstraňování roste.

Také česká vláda nedávno schválila navýšení
prostředků jak na pomoc humanitární, tak i na
rozvojovou spolupráci. Leckdo se ušklíbne. Cože?
Čtyřicet milionů, navíc do konce roku? Podívejte
se na Německo! Jiní zase protestují - tolik peněz
vyhazuje vláda oknem?! Víme, jak to dopadá!

Kdo má pravdu? Zdá se, že v diskusích o fi-
nancích nemáme správně položené otázky.
Obecně se v takových situacích uvažuje, kdo se
k těm prostředkům dostane a co za ně nakoupí.
Kdo bude prodávat? Co z toho budou mít Sy-
řané? Na některé z těchto otázek odpovídá
v tomto vydání Zpravodaje článek o vázané po-
moci významného odborníka na rozvojovou
agendu, Josefa Fukana. 

Statistika o prostředcích věnovaných rozvojo-
vým zemím však neřekne nic o užitku. Žádný
z odborných ústavů, i těch celosvětově zaměře-
ných, se příliš nezabývá skutečnými dopady roz-
vojové pomoci. Vlády, jako odpovědní investoři,
by měly před schvalováním vědět více o efektu,
kterého chceme docílit za investované peníze do
rozvojového světa. Přestože efekt zde nezna-
mená přímou návratnost ekonomickou. 

Podnikatelům by stačilo ujištění o tom, že roz-
vojové projekty povedou v přijímající zemi k cel-
kovému rozvoji životních podmínek místních
lidí. Tím se zlepší i podnikatelské prostředí. Pod-
nikatel schopný obchodovat v zahraničí nepotře-
buje dotaci, ale odbornou informační a vztaho-
vou podporu v místě. Aby se dokázal srovnat
s místními podmínkami a mohl zde najít solidní
partnery pro obchodní nebo investiční příleži-
tosti. Aby tak zároveň mohl vhodným způsobem
navázat na rozvojové projekty financované z ve-
řejných prostředků.

K této potřebě jistě přispívá i společná ob-
chodní politika EU, o které pojednává článek
Lenky Sieklikové z MPO.  Článek je spíše výzvou
všem zainteresovaným stranám zahraničního
obchodu, aby se zajímaly o novinky, dojednané
pod hlavičkou EU a poskytovaly našim zástup-
cům zpětnou vazbu.   

Tím se dostáváme zpět na začátek tohoto
sloupku. Můžeme konstatovat, že systémové po-
jetí přístupu státu k zahraničnímu obchodu za-
číná lépe fungovat. Například užitečné provázání
projektů ekonomické diplomacie s programem
ekonomicko-rozvojového partnerství České roz-
vojové agentury (ČRA) a programem Aid for
Trade.  V porovnání s bilaterálními projekty ČRA
s možností účasti soukromého sektoru, finanční
prostředky na všechny tři programy nedosáh-
nou v příštím roce ani dvaceti milionů. 

A to bychom rádi zdůraznili. Hodnota rozvo-
jové pomoci není jen ve vydaných prostředcích,
ale v jejím skutečném užitku a dlouhodobých po-
zitivních dopadech pro partnerské země..

Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 3/2016

Česká republika je otevřenou ekonomi-
kou, která vidí velké příležitosti v libera-
lizovaném mezinárodním obchodě, a to

nejen v rámci vnitřního trhu EU (SOP), ale
také v rámci společné obchodní politiky, která
upravuje obchodní vztahy EU a jejích člen-
ských států se třetími zeměmi. Jak již z názvu
vyplývá, společná obchodní politika je shodná
pro celou EU, hlavním vyjednavačem vůči tře-
tím zemím je Evropská komise. Členské státy,
včetně ČR, ale vždy musí Evropské komisi
udělit mandát k jednání, následně kontrolují,
zda Komise vyjednává ve stanovených man-
tinelech a jsou informovány o průběhu jedna-
cích kol. Prostřednictvím svých zástupců upo-
zorňuje Česká republika i další členské státy
během jednání s Evropskou komisí na své
zájmy, které chtějí během jednání zohlednit. 

Kromě spoluúčasti na chodu společné ob-
chodní politiky může Česká republika i nadále
rozvíjet bilaterální spolupráci s dalšími ze-
měmi a uzavírat dvoustranné hospodářské
smlouvy. Ty však nejsou natolik rozsáhlé, aby
pokrývaly všechny důležité oblasti, jako je
např. problematika snížení cel nebo lepší pří-
stup k veřejným zakázkám, které jsou pro naše
firmy zásadní. Být součástí většího celku má
své výhody. Česká republika, jako člen EU, má
silnější vyjednávací pozici, než kdyby v těchto
otázkách jednala se třetími zeměmi sama. 

Výsledkem těchto jednání jsou ambiciózní
a komplexní dohody o volném obchodu mezi
EU a třetími zeměmi, které zahrnují všechny
významné oblasti obchodu. Zajišťují snadnější
přístup na trh se zbožím, lepší podmínky pro
poskytování služeb, větší příležitosti pro in-
vestice a jejich ochranu; obsahují ustanovení

týkající se veřejných zakázek či ochrany práv
k duševnímu vlastnictví. 

Díky těmto dohodám se zlepšuje uplatnění
českých firem na zahraničních trzích, zvyšuje
se dostupnost a rozmanitost zboží a služeb
pro spotřebitele, je podporován hospodářský
růst a zaměstnanost ČR a posiluje se také její
konkurenceschopnost. Ze široké škály zemí,
se kterými EU jedná, zmiňme například již do-
jednané dohody s Kanadou, Koreou, Peru,
Kolumbií či Ekvádorem, nebo právě probíha-
jící vyjednávání s USA, Mexikem, Filipínami
či Japonskem.

Aby byl výsledek pro české firmy co nejpro-
spěšnější, je klíčové jejich propojení a pravi-
delná komunikace s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR, které má SOP na starost. Zá-
sadní jsou informace o veškerých překážkách,
s nimiž se exportéři či investoři potýkají při
snaze prosadit se na trzích mimo EU. Ať se již
jedná o překážky tarifní povahy (vysoké celní
sazby, komplikované či netransparentní pro-
cedury na hranicích), nebo netarifní povahy
(odlišné technické normy – např. neuznávání
mezinárodních standardů, komplikované pro-
kazování shody, duplicitní požadavky na cer-
tifikáty, neuznávání kvalifikace, omezování po-
dílů zahraničních vlastníků, požadavky na spo-
lečné podniky s místními firmami, diskrimi-
nační či neodůvodněně zatěžující opatření).

S takovým typem informací má pak Česká
republika možnost upozorňovat na problémy
českých firem, hájit jejich zájmy skrze SOP
v orgánech EU a ovlivnit tvorbu společné ob-
chodní politiky tak, aby firmám přinášela co
nejvíce benefitů. �

Lenka Siekliková (sieklikova@mpo.cz)

Společná obchodní politika EU 
pomáhá českým firmám



1.

Alternativa přímé implementace některých rozvo-
jových projektů přijímajícími vládami z předem po-
skytnutých prostředků (nyní nazývaná "odvazová-
ním") není v historii rozvojové spolupráce ojedi-
nělá ani nová. Většinově však byla užívaná praxe
quasi dodavatelského způsobu rozvojových pro-
jektů poskytovatelem, která umožňovala i vytvá-
ření účelově vázaných fondů a projektů. 

Již v minulém století však umožňovala OSN
i přímou realizaci vybraných projektů vládami roz-
vojových zemí pod dohledem financujícího UNDP
a příslušné výkonné agencie OSN (Execution of
Projects by Governments). 

Prvky přímého financování obsahovaly i pro-
gramy UNDP realizované přímo mezi rozvojovými
zeměmi (Technical Cooperation among Develo-
ping Countries) i např. revolvingový fond přírod-
ních zdrojů (Revolving Fund for Natural Resources
Exploration). Přímé financování si vyžádalo zvýše-
nou monitorovací a kontrolní činnost poskytova-
tele na místě, která měla zamezit zneužití finanč-
ních prostředků, jejich přesun do spekulativních
nákupů mimo projektový rozpočet, ba i do ko-
rupce. Podobná rizika se vyskytují nejen v rozvo-
jových zemích, ale naráží na ně i Evropská komise
při realizaci svých projektů v řadě svých členských
zemí a přes všechna opatření také u nás.

2.

Pro opatrnost s „odvazováním“ a s vylučováním
svěřeneckých fondů (Trust Funds) nehovoří jen je-
jich výše uvedená rizikovost. Závažnějším nedo-
statkem je vyloučení lidského faktoru z celého roz-
vojového procesu a jeho nahrazení prostou pe-
něžní transakcí, která připomíná spíše rozpočtovou
pomoc. 

V kontrastu s čistě technicistním pohledem má
rozvojová i humanitární pomoc širší význam než
pouze transfer vědomostí anebo materiální pomoc
potřebným. Pro jejich úspěšné plnění jsou ne-
zbytné nejen odborné znalosti a přirozený pedago-
gický cit, ale navíc také empatie, tolerance a respekt
k místním poměrům a tradicím. V záplavě diskuzí
o globalizaci, multikultuře, střetu civilizací apod.,

které se často neshodnou ani na východiscích di-
skutovaných pojmů, je rozvojový projekt místem
pro uplatnění neformálního dialogu zúčastněných
partnerů a pro jejich vzájemné poznání, toleranci
a respekt mezi občany různých národů, konfesí
a kultur.  Podstatnou je i skutečnost, že každý jed-
notlivec, který se zúčastňuje realizace rozvojového
projektu tzv. v poli, je místními občany vnímán jako
neformální reprezentant své země a podle něj bývá
obvykle hodnocena i jeho mateřská země. S uzná-
ním lze konstatovat, že renomé našich specialistů
zůstává v rozvojových zemích vysoké, o čemž se
přesvědčují i naši politici při svých oficiálních ces-
tách, ba i do těch zemí, jimž již ZRS neposkytujeme.

3.

Tzv. odvázáním by se ZRS ČR vzdala své významné
komparativní výhody, kterou si vybudovala díky
déle než půl století trvající práce českých odborníků
v řadě cizích zemí. Vyloučením jejich osobní účasti
v příštích projektech ZRS by byla rovněž výrazně
oslabena možnost praktických ukázek používání
čes kých strojů a zařízení, které by měly být součástí
projektů financovaných z prostředků ZRS ČR
a i takto šířit povědomí zahraničních partnerů o je-
jich kvalitě. Závažnou komplikací pro účast českých
dodavatelů by bylo i přímé vypisování tendrů na
projekty nikoliv Českou rozvojovou agenturou, ale
místní vládou či realizátorem podle tamních zákonů
a předpisů, které u nás nejsou obecně dostupné.
Avšak, i pokud by se náš zájemce dozvěděl o ten-
dru včas, byl by proti cizí konkurenci s filiálkou na
místě časově i nákladově znevýhodněn.

Zajišťování exportního napojení i na projekty
ZRS by měly mít na zřeteli všechny orgány, které
rozhodují o budoucích strategiích ZRS ČR, protože
toho v praxi diskrétně, avšak trvale, využívají
všechny vyspělé země, byť se značným stupněm
pokrytectví hlásají opak. V našem případě to nemá
egoistický podtext, protože naše výrobky jsou ve-
směs cenově výhodnější než ty konkurenční. Navíc,
naši experti jsou známi tím, že nenavrhují pro kli-
enty drahá sofistikovaná zařízení, která mají při
méně kvalitní obsluze a údržbě značnou porucho-
vost a zajišťování i drobných náhradních dílů je
často nemožné pro nedostatek volných měn.

Odvázáním by se ZRS ČR vzdala své významné komparativní výhody

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

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

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

ČR dá více prostředků na ZRS

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

Vláda ČR na svém zasedání dne 11. čer-
vence schválila Plán dvoustranné zahra-
niční rozvojové spolupráce (ZRS) na rok

2017 a střednědobý výhled jejího financování do
roku 2019. Dojde tak k navýšení objemu rozpočtu
ZRS ČR o 100 mil. Kč v roce 2017 s tím, že by
k vyššímu objemu ZRS o 100 mil. Kč mělo dochá-
zet také v každém z roků 2018 – 2019. 

Navýšené prostředky pokryjí zejména násle-
dující oblasti: 
– větší humanitární pomoc o 50 mil. Kč každý rok
– peněžní dary pro Afghánistán 40 mil. Kč ročně

v uvedených letech 
– navýšení objemu financování nástrojů na za-

pojení soukromého sektoru do ZRS o 10
mil. Kč v roce 2017 (v dalších letech stoupající
trend)  
Vláda v rámci Plánu rovněž schválila výběr te-

ritoriálních a tematických priorit ZRS ČR po roce
2017.  Dvoustranná ZRS po roce 2017 bude smě-
řována do šesti prioritních zemí: Etiopie, Kam-
bodže, Zambie (nejméně vyspělé země), Bosny
a Hercegoviny, Gruzie a Moldavska (středně pří-

jmové země), s nimiž bude sjednán program roz-
vojové spolupráce. ZRS ČR po r. 2017 bude pra-
covat s pěti tematickými prioritami: Řádná (de-
mokratická) správa věcí veřejných, Udržitelné na-
kládání s přírodními zdroji, Ekonomický růst, Ze-
mědělství a rozvoj venkova a Inkluzívní sociální
rozvoj.  

Vzhledem k tomu, že stávající Koncepce končí
v roce 2017, nejsou v letech 2018 – 2019 prozatím
rozděleny prostředky konkrétně dle jednotlivých
dílčích položek, ale souhrnná čísla ukazují zamýš-
lený trend. 

Ze státního rozpočtu bude na ZRS pro rok
2016 vyčleněna částka 954 166 tis. Kč. Z toho je
na programy dvoustranné zahraniční rozvojové
spolupráce alokována částka 658 166 tis. Kč, na
humanitární pomoc 130 mil. Kč, na transfor-
mační spolupráci 53 mil. Kč a na stipendia za-
hraničních studentů včetně související agendy
a zdravotní péče je určena částka 113 mil. Kč.
Na rok 2018 by pak měla být vyčleněna částka
1 054 166 tis. Kč a pro rok 2019 pak 1 154 166
tis. Kč. �

4. Z á v ě r

Zahraniční rozvojová spolupráce se liší od bývalé
rozvojové pomoci i slovem "spolupráce", a to by
mělo v praxi znamenat hledání průsečíků mezi na-
šimi možnostmi a potřebami rozvojových zemí. Ty
lze nacházet i bez velkých projevů nezištnosti, která
často nebývá příliš upřímná. Ilustrujícím příkladem
vzájemně výhodného projektu, navíc s mezinárod-
ním přesahem, by bylo vytváření učňovských stře-
disek pro mládež v uprchlických táborech v bez-
pečných zónách krizových zemí s efektem pre-
vence výcviku teroristů a předstupněm možné ří-
zené imigrace deficitních pracovních sil. 

Tzv. odvazování by se nemělo stát univerzální
metodou v připravovaných strategiích ZRS ČR.
Sice by usnadnilo práci rozvojovým agenturám,
ale omezilo by možnost využívání pozitivního vlivu
lidského faktoru na projekty ZRS, na jejich udrži-
telnost i na související komerční návaznosti. Proto
doporučuji pracovat opatrněji s přímou implemen-
tací příjemcem, zachovat i nadále možnost použí-
vání účelově vázaných prostředků a mít stále na
zřeteli, že rozpočet na ZRS ČR je vytvářen v typicky
exportní zemi. �

Praha, 17. srpna 2016
Josef Fukan, jfukan@gmail.com 



1. Souvisí spolu technologický rozvoj a politika?

Zcela nepochybně. V USA převládalo na začátku  devatenác-
tého století mínění (v souvislosti s problémy, které měly no-
viny, železnice i burza), že rozvoji ekonomiky brání značně po-
malé předávání informací, a proto Kongres v březnu 1837 vy-
psal konkurs na nejvhodnější telegraf s cílem postavit rozsá-
hlou telegrafní síť. Toto mimořádně významné strategické roz-
hodnutí, které lze přirovnat k politickému rozhodnutí financo-
vat projekt Apollo (přistání člověka na Měsíci) o 123 let poz-
ději, vedlo k masovému rozšíření telekomunikací. V roce 1853
již disponovaly USA 38 000 km (!) telegrafních linek. Expanze
segmentu telekomunikací pokračovala. V roce 1852 byl polo-
žen kabel přes kanál La Manche a v roce 1858 transatlantický
telegrafní kabel. Telekomunikace se stávají symbolem pokroku
a rychlosti.

Rovněž  politické rozhodnutí v USA financovat projekt Apollo
(přistání člověka na Měsíci) vedlo také k vynikající konkurence-
schopnosti amerických výrobků na 20 let; teprve kolem roku 1988
se dostávají USA do deficitu zahraničně-obchodní bilance.

Analýzy rovněž ukazují, že promyšlená strategie mnoha zemí,
jako je např. Jižní Korea, Japonsko nebo Izrael či Čína, přivedla
uvedené země mezi technologické giganty.

Pokud jde o starověký galvanický článek, chyběla zřejmě poli-
tická nebo vojenská objednávka.

2. Jsou známy i případy chybných politických rozhodnutí?

K velmi zajímavým i kontroverzním politickým rozhodnutím patří
tendence k udržení rovnováhy konkurenčního prostředí. Např.
společnost AT&T byla založena 3. března 1885 a měla sloužit
jako celostátní telefonická síť. Činnost začala AT&T v New Yorku.
Sedm let poté se síť rozšířila do Chicaga a v roce 1915 do San
Franciska. V roce1927 bylo vytvořeno transatlantické spojení. Od
roku 1924 trvaly spory, které skončily 8. ledna 1982, po nichž
byla AT&T uznána za monopol Ministerstvem spravedlnosti
USA. 1. ledna 1984 se sedm regionálních společností oddělilo
od původní AT&T a staly se neutrální (tzv. „Baby Bells“) a pře-
vzaly lokální telefonní linky. Jako důsledek se snížila hodnota
AT&T o 70 %.

A ze žhavé současnosti: V USA v poslední době probíhá ote-
vřená bitva mezi technologickým gigantem Apple a Federálním
úřadem pro vyšetřování (FBI) o zpřístupnění dat z mobilního te-
lefonu střelce ze San Bernardina, kde bylo v prosinci 2015 zabito
14 lidí. FBI požaduje, aby Apple odemkl jeho iPhone 5c a vyšetřo-
vatelé se tak dostali k cenným údajům. Apple spolupráci odmítá
a má podporu mnoha globálních gigantů (Facebook, Google,
WhatsUp nebo Yahoo a mnoha dalších)

Proti nim stojí „prostátní“ bývalý šéf Microsoftu Bill Gates
nebo antivirový expert  John McAfee. Je patrné, že nejde o spor
o jeden telefon, ale o nadvládu globální moci nad národní ad-
ministrativou.  Apple v současnosti z tohoto sporu jistě odejde
jako vítěz i v další medializované kauze nového výměru daní
v Irsku. Postupně prosadí i výměnu příslušného komisaře Evrop-
ské komise.

A naopak k chybným politickým rozhodnutím patřila v minu-
losti politika přísného zákazu plavby do zámoří, které nepřinášely
okamžitý finanční efekt za vlády císaře Hong Wu na začátku čínské
dynastie Ming. Přímým důsledkem uvedeného zákazu bylo, že
Ameriku objevili Evropané.

3. A co žhavá současnost?

Značné politické napětí v euroatlantické zóně je dáno rozporem
mezi demokraticky zvolenými politiky, kterým rozhodovací moc
chybí a globalizovanou komerční, mediální, finanční a kriminální
mocí, jež pracuje bez politické kontroly. Např. pro vrcholového
politika, který by navrhnul sektorovou daň pro firmy s nejasnou
vlastnickou strukturou nebo firmy v daňových rájích, by to byl
začátek jeho konce. Globalizovaná komerční, mediální, finanční
a kriminální moc staví i top politiky, např. amerického nebo fran-
couzského prezidenta do role řečníka na pohřbech a marketin-
gově preferuje retardované, neschopné, hloupé a nevýkonné po-
litiky, kteří globalizovanou moc neohrožují, ať již jde o vykonstru-
ované mezinárodní arbitráže nebo ochranu tzv. temného Inter-
netu.

Do této kategorie patří nečinnost Evropské komise nebo parla-
mentu v segmentu tzv. uprchlické krize. Racionální řešení tzv.
uprchlické krize představuje projekt, ve kterém by od Sýrie až po
např. Švédsko měl vzniknout pás zvláštních ekonomických zón
např. pod správou OSN, kde by migranti získávali technické i ma-
nažerské dovednosti např. výrobou fotočlánků nebo mobilních za-
řízení a PC a mohli tyto dovednosti uplatnit při návratu domů
v podnikatelských činnostech. Technologická velmoc Jižní Korea
byla v padesátých letech mnohem chudší než dnešní Sýrie, Afga-
nistán nebo Irák. Politika orientace na technologický rozvoj při-
nesla skvělé výsledky i v Číně a Indii.

4. A z jiného soudku: Jak bude vypadat svět v příštích
desetiletích?

Základní vývojové tendence lze identifikovat již dnes. Bude k nim
patřit
1. robotizace (roboti jako zahradníci, pečovatelé, sportovci ale

i advokáti a ve vzdálenější  budoucnosti soudci a politikové)
2. nové technologické segmenty 

– ochrana před elektromagnetickým smogem, který může ohro-
žovat sebereprodukci biosféry

– 3D
– RFID
Zejména RFID představuje  fenomén a v krátkodobém hori-

zontu se očekává významný růst v oblasti módy, oblečení, multi-
médií, knih a spotřební elektroniky. V těchto kategoriích může
RFID přispět ke zlepšení řízení skladových zásob. Z dlouhodobého
hlediska se očekává, že náklady na hardware se budou dramaticky
snižovat. To bude způsobeno kombinací technických inovací
a úsporami vzniklých zavedením velkovýroby. 

Maloobchod a spotřební zboží bude i nadále největším trhem
ve smyslu objemu RFID tagů a čteček, bude tvořit přibližně dvě
třetiny celkového objemu trhu a to jak v krátkodobém, tak i v dlou-

Budoucí trendy: politika a technologický rozvoj 
Motto: V roce 1938 uveřejnil německý archeolog Wilhelm König zprávu o záhadném nálezu při
vykopávkách v Khujut Rabu nedaleko iráckého Bagdádu. Byla tam objevena dobře zachovalá, cca
15 cm vysoká nádobka z pálené hlíny. Stáří nádobky bylo odhadnuto asi na 2200 let. Uvnitř byla
zasunutá měděná trubička, shora i zdola utěsněná asfaltem. Zátkou v horním otvoru procházela zčásti
zkorodovaná železná tyčinka se stopami kyselin. König vyslovil názor, že by kombinace mědi a železa
ve spojení s kyselým elektrolytem mohla představovat prastarý galvanický článek. Jeho myšlenku
ověřil v roce 1940 americký inženýr W. Gray. V modelu tzv. bagdádské baterie použil jako elektrolyt
roztok síranu měďnatého a opravdu získal článek s napětím asi 0,5 V. Pozdější nálezy ukázaly, že
galvanický článek znali i staří Římané a pravděpodobně i Egypťané.
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hodobém měřítku. Po maloobchodu se nabízí největší potenciál
pro RFID trh v poštovních a zásilkových službách. V krátkodobém
horizontu se tento trh zaměří na oblast jako je přeprava zboží.
V dlouhodobém horizontu je pak pravděpodobné, že RFID bude
aplikován do procesů, jako jsou poštovní zásilky. V oblasti letectví
bude RFID využito pro širokou škálu aplikací. Už nyní jsou první
implementace RFID systémů v Evropě hotovy v podobě sledování
zavazadel, ale tento trend bude podle IDTechEx nadále růst i v bu-
doucnosti.
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Tab. 1. Celkový počet zakoupených RFID tagů spolu s počtem lokací jejich
výskytu.

Prognóza do roku 2021:

Graf. 1. Celkový počet zakoupených tagů ročně (v milionech)

Graf. 2. Celkový počet lokací s RFID čtečkou

Graf. 3. Celkový počet rozmístěných RFID čteček

Tab. 2. Předpokládaný celkový počet tagů, čteček a lokací ve vybraných
dominantních segmentech trhu v roce 2017

Pro rok 2017  prognózy
předpokládají:

Graf. 4. Celkový počet tagů ročně (v milionech) v roce 2017

Graf. 5. Celkový počet lokací s RFID čtečkou v roce 2017

Graf. 6. Celkový počet rozmístěných RFID čteček v roce 2017
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Tab. 3. Celkový počet tagů, čteček a lokací ve vybraných dominantních
segmentech trhu v roce 2021

Prognóza RFID v roce 2021

Tab. 5. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu letecká doprava

Tab. 4. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu maloobchodní
a spotřebního zboží   
V tomto segmentu se budou RFID
technologie nejvíce využívat na rychlo-
obrátkové spotřební zboží (FMCG)
a na přepravní klece a palety. 

Graf. 7. Celkový počet tagů ročně (v milionech)

Graf. 10. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu maloobchodní
a spotřebního zboží

Graf 11. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu letecká doprava

Graf. 8. Celkový počet lokací s RFID čtečkou (v tisících)

Graf. 9. Celkový počet rozmístěných RFID čteček (v tisících)



V budoucích letech se očekává spíše konzervativní postoj v roz-
voji RFID v širším měřítku v lékařství jako ochrana proti padělání
léků. Z dlouhodobého hlediska bude pravděpodobně technologie
identifikace na bázi čárových kódů nahrazena RFID. 

Zdá se jisté, že v budoucnu se stane pasivní RFID nedílnou sou-
částí evropského i celosvětového podnikání. Podle výzkumné spo-
lečnosti Bridge, bude využíváno několik milionů RFID čteček, které
zpracují miliardy RFID tagů každý rok.

V tabulce a grafech doplňující text je znázorněn vývoj, který
předpovídá nárůst počtu pasivních RFID tagů v Evropě. Je zde
zobrazen počet RFID tagů, které budou zakoupeny ročně, počet
lokací, kde budou RFID čtečky nasazeny, a celkový počet čteček
v těchto lokacích.

Hodnoty v tabulce představují pouze malé procento z celko-
vého možného počtu objektů, které mohou být označeny. Dále se
předpokládá, že do roku 2021 bude označeno zhruba 25 % všech
nepotravinářských položek a 5 % všech potravin v maloobcho-
dech. Jestliže se potvrdí technologický rozvoj v následujících le-
tech, tak by se cena RFID tagů snížila na méně než jeden eurocent,
a tím by se mohl počet tagů dramaticky zvýšit - zejména počet
tagů v potravinářském průmyslu by mohl vzrůst až na stovky mi-
liard.

5. Prognóza RFID v roce 2017

Je velmi složité stanovit přesnou dlouhodobou prognózu použití
technologie, která je tak rychle vyvíjena. Přesto trend vývoje po-
skytuje významný pohled na to, co budoucnost může přinést.
Stejně jako jakýkoli jiný trh, trh s RFID je cenově citlivý (ceny
mohou jít dolů, poptávka se zvýší). Během několika posledních
let některá průmyslová odvětví měla pohled na RFID takový, že
současná cenová úroveň snižuje použitelnost této technologie
pro jejich odvětví. Mezi ně patří například archivace důležitých
dokumentů, sledování zásilek v poštovních službách a sledování
potravin v maloobchodu. Zde se nabízí otázka, zdali by ho tato
odvětví přijala za výrazně nižších nákladů na RFID technologii?
Odpověď je ano. Jestliže by tyto trhy přijaly RFID, budou spotře-
bovávat značné množství RFID tagů a čteček, což povede k vyšší
nabídce RFID technologií a tedy i k poklesu její nákladnosti. S ne-
ustále se zvyšujícím objemem v budoucnosti se bude cena za
RFID tag a čtečku snižovat. Ale skutečný průlom v ceně bude rov-
něž řízen technickými inovacemi. Aktuální výzkumné a vývojové
činnosti se zaměřily na RFID tag, konkrétně na vývoj chipless
tagů a tištěných tranzistorových obvodů. Podle Raghu Dase, ge-
nerálního ředitele společnosti IDTechEx, může cena jednoho chi-
pless tagu klesnout pod jeden cent v roce 2017, obzvláště když
budou integrovány přímo do obalu. Pokud k tomu dojde, bude
to mít za následek výrazný růst výroby RFID technologie v celé
řadě trhů.

V předpovědi pro 2017 a 2021 jsou výrazně konzervativní. Na-
příklad se předpokládá, že v roce 2017 bude označené jen 1%
všech potravin, které vzroste na 5 % v roce 2021. 

Prognóza RFID 
v segmentu maloobchodního a spotřebního zboží
Maloobchodní spotřební zboží bude do budoucna nejrozsáhlejší
segment na trhu RFID. Na konci druhé dekády 21. stol. se oče-
kává, že tento segment bude tvořit zhruba 2/3 celkového objemu
RFID tagů a čteček. Ve Velké Británii společnost Marks & Spencer
zabývající se textilním a oděvním průmyslem hlásí získání vý-
znamné výhody připojením RFID tagů na své produkty. V této
společnosti se zlepšilo řízení zásob, výdej zboží ze skladu a zvýšil
se i prodej zboží. Podobné výhody byly nalezeny i u dodavatel-
ského řetězec Tesco Stores ve Velké Británii . Další velký poten-
ciál je v přepravě zboží. RFID tagy se stávají součástí palet a kra-
bic u evropských maloobchodních řetězců a do budoucna je oče-
káván jejich velký růst. RFID tagy se budou připojovat k produk-
tům přímo při výrobě, což se jeví jako nákladově efektivnější va-
rianta.

Přepokládá se, že do 5 let budou při přepravě označeny
všechny produkty RFID tagy. V příštích dvanácti letech můžeme
očekávat průlomy v RFID technologii, které mohou vyústit k ma-
sovějšímu přijetí tagů na jednotlivé potraviny. Například chiplees
tagy, které mohou být integrovány přímo do obalu. 
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Tab. 7. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu automobilový průmysl

Tab. 6. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu farmacie 
a zdravotní péče

Graf 12. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu farmacie a zdravotní
péče

Graf 13. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu automobilový průmysl



Prognóza segmentu letecká doprava

Letectví je jedním z odvětví, na které bude mít technologie RFID
významný dopad. Implementace RFID na některých letištích v Ev-
ropě už byla také provedena a očekává se, že do pěti let bude nej-
méně 10 % všech zavazadel v Evropě označeno. 

Další velký potenciál RFID v letectví je řešení problémů při
údržbě letadel, ze kterých bude technologie RFID profitovat. Bo-
eing pracuje s dodavateli nového modelu Dreamliner na začle-
nění RFID tagů do mnoha leteckých komponent. Do RFID tagů se
budou ukládat důležité informace během životního cyklu kompo-
nent. 

Prognóza segmentu farmacie a zdravotní péče

Farmacie a zdravotnictví bude využívat RFID především na iden-
tifikaci vzorků, léků a nemocničního zařízení. Hlavním problém se
zaváněním RFID tagů do farmaceutického segmentu je stále jeho
cena. Dá se ale očekávat, že opravdový průlom s označováním
nastane až se zaváděním chipless tagů, které budou tištěny přímo
na obaly léku. Pak RFID převezme hlavní roli v ověřování pravosti
léků v Evropě a i zbytku světa 

Prognóza segmentu automobilový průmysl

RFID tagy jsou zde použity k označení přepravních položek, jako
jsou kontejnery a přepravní bedny.

Další využití RFID spočívá v identifikaci a sledování vozidel a je-
jich komponentů. Podobně jako je tomu leteckém průmyslu může
RFID sledovat životní cyklus jednotlivých komponentů a ukládat
informace o jejich stavu. Díky tomu se může usnadnit údržba vo-
zidel a tím jejich bezpečnost. Dá se tedy očekávat významný růst
zavádění RFID do automobilového průmyslu.

Prognóza segmentu poštovní služby

Poštovní služby představují trh s obrovským potenciálem, kde se
muže dobře uplatnit RFID technologie. Poštovní společnosti za-
vedly pilotní projekty UHF RFID z důvodu zlepšení aktivního řízení
návratných transportních položek jako např. transportních klecí. 

Prognóza ostatních segmentů

Kromě segmentů, které již byly analyzovány, bude RFID také po-
užíváno ke sledování objektů v řadě dalších trhů, jako jen napří-
klad sledování biologických objektů. RFID se používá již mnoho
let v tomto odvětví a nyní je vidět, že se jedná o osvědčené řešení.
Totéž platí pro využití RFID ke sledování výpůjček z knihovny.
RFID technologie se dnes úspěšně zavádí do knihoven po celém
světě, čímž nesporně dochází ke zlepšení služeb zákazníkům za
současného snížení celkových nákladů na logistiku. 

Armádní průmysl je další segment, který se hodně zaměřil na
RFID. Plánuje využívat pasivní RFID například k označení armád-
ního materiálu, tedy k vyšší optimalizaci logistického řetězce, ale
i ke sledování expirační doby používaného materiálu.

Dále se také přepokládá, že se bude RFID využívat i ke sledo-
vání archiválií. Prozatím je RFID technologie pro tento segment
cenově nevýhodná, proto se očekává významný růst trhu až za
více než 5 let.

Závěr

Shrneme-li uvedená fakta, RFID představuje fenomén, který zvýší
průměrný věk v dohledné době nad 110 a jeho další vývoj umožní
komunikaci s celou biosférou, která bude  integrována do ekono-
mického a politického systému. Na rozdíl od fenoménu galvanic-
kého  článku před 2200 lety je zde významná společenská objed-
návka…

Závěrem je nutné zdůraznit, že Česká republika dnes předsta-
vuje nejprůmyslovější  zemi EU a rovněž zemi s nejnižší neza-
městnaností. Proto by měly ostatní země  EU zkušenosti ČR velmi
pečlivě studovat. �

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
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Tab. 9. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu ostatní segmenty

Tab. 8. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu poštovní služby

Graf 14. Prognóza využívání RFID tagů v segmentu poštovní služby

Graf 15. Prognóza využívání RFID tagů v ostatních segmentech.
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Češi dávají světu unikátní vynález – vírovou turbínu
Po úspěšně skončených komplexních zkouškách odstartovala 1. července provoz dvojice tzv. vírových
turbín v areálu malé vodní elektrárny Želina. Vynález fungující s až 85% účinností, který vznikl na
základě spolupráce VUT Brno a Výzkumu a vývoje ČEZ, umí využít energie vody i na malých spádech.
Měl by být novým impulsem pro rozvoj malých vodních elektráren v ČR. 

Malou vodní elektrárnu Želina nechalo vybudovat město Kadaň,
zprovozněna byla 6. dubna 1908. Ve dvou horizontálních kašnách
byly umístěny dvojité Francisovy vodní turbíny, každá o výkonu 294
kW, které poháněly dva generátory. Vodu na turbíny přiváděl 166
metrů dlouhý tunel od želinského jezu.  Brzy však nestačila uspokojit
vzrůstající požadavky města a okolních obcí na odběr elektřiny.
I když každoročně přinášela slušný zisk, začali Kadaňští uvažovat
o výstavbě nové vodní elektrárny v nedalekých Lomazicích. Ta byla
zprovozněna v roce 1925. „Stará“ vodní elektrárna v Želině tak pře-
stala sloužit svému účelu a stala se jen jakýmsi vstupním a čistícím
objektem pro lomazickou elektrárnu, k níž vedl od Želiny téměř sed-
mikilometrový vodní tunel. Lomazická elektrárna dnes neexistuje.
V roce 1965 musela ustoupit Nechranické přehradě.

MVE Želina mezitím chátrala, byla ponechána svému osudu, a to
jak samotná stavba, tak i její technické vybavení. Prakticky se tak
znovu narodila v roce 1991, kdy bylo rozhodnuto o její obnově. Zno-
vuzprovoznění se dočkala v roce 1995, přičemž nejdříve proběhla re-
konstrukce jezu Želina a poté celé malé vodní elektrárny. Obě pů-
vodní dvojité Francisovy turbíny byly repasovány a nově instalovány
na původní místo. Celkové náklady vynaložené na stavbu nového
jezu, jezové klapky, stavidel na vtoku do kanálu a rekonstrukci vlastní
elektrárny, včetně jejího vybavení činily na 55 milionů korun. Pů-
vodně městskou elektrárnu později vlastnily Severočeské rozvodné
závody Děčín, poté podnik Elektrárny SSM Tušimice a následně zase
město Kadaň. To nakonec Želinu opět svěřilo do trvalého užívání
Elektrárnám Tušimice, které jsou součástí Skupiny ČEZ. 

Nová násosková vírová turbína je završením několikaletého
společného projektu Výzkumu a vývoje ČEZ a Odboru fluid-
ního inženýrství V. Kaplana VUT FSI Brno.

„V podmínkách České republiky, kde ekonomicky efektivní lokality
pro velká vodní díla byly již vyčerpány nebo z různých příčin nejsou
reálné, jsme se zaměřili na řešení využití hydropotenciálu z nízkoprů-
tokových a nízkospádových lokalit. Do projektu Vývoj vícestupňové ví-
rové turbíny předcházejícímu vlastní instalaci investoval ČEZ téměř 3
miliony korun,“ řekl nám Aleš Laciok, manažer projektů výzkum
a vývoj ČEZ.

„Vírová turbína najde uplatnění v lokalitách se spádem cca 1 až 5
metrů a s průtokem již od 0,2 m3/s. Využití proto předpokládáme na
jezech, starých náhonech a vodních elektrárnách k rekonstrukci, při
projektech využití odpadní vody tepelných elektráren a podobně,“
vypočítává otevírající se možnosti prof. František Pochylý z VUT Brno,
jehož tým pracuje na vývoji novinky už od roku 2000.

Premiérově byla dvojice nových vírových turbín instalována na
malé vodní elektrárně Želina, která už od roku 1908 mění energii řeky
Ohře v ekologickou elektřinu. Ke dvojici více než 100 let starých Fran-
cisových turbín, každé o výkonu 294 kW, se letos přidalo duo turbín
pro energetiku 21. století. „Celkový instalovaný výkon obou vírových
turbín činí 29 kW. Je zde tedy možnost vyrobit ze stejného množství
protékající vody dalších zhruba 200 MWh za rok, a pokrýt tak spo-
třebu téměř stovky domácností v severních Čechách,“ upřesňuje Aleš
Laciok.

Revoluční řešení vírové turbíny spočívá ve vstupu vody do obě-
žného kola ve směru osy rotace, zatímco za ním obíhá proti směru
rotace kola. Jde tedy o opačný princip než např. u turbíny Kapla-
novy, kde se rozváděčem naopak vodě uděluje rotace před vstupem
do turbíny. To umožňuje vírové turbíně fungovat bez spirály a roz-
váděcího kola. Protože je navíc schopna pracovat s vyššími otáč-
kami, není u ní nutností instalace převodovky. Celkově je tak vírová
turbína konstrukčně jednodušší a tudíž finančně méně nákladná.
Předurčuje jí to k širokému nasazení v české hydroenergetice bu-
doucnosti! �



Začněme věčnou otázkou. Jak bude vy-
padat spotřeba zemního plynu v Evrop-
ské unii a České republice v budouc-
nosti?

Viděl jsem desítky studií vypracova-
ných různými organizacemi od Meziná-
rodní energetické agentury přes British
Gas až po Greenpeace. Rozptyl výsledků
je neuvěřitelný od 20% nárůstu během
příštích dvaceti let po klesající spotřebu.
Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli.

Problém spočívá i v tom, že řada studií
končí na úrovni okolo roku 2035, a ne
roku 2050. Energetická infrastruktura má
přitom technickou i ekonomickou život-
nost desítek let, takže výhled do roku
2035 je z dnešního investorského po-
hledu příliš krátký.

Lze alespoň shrnout faktory, které
budou spotřebu plynu ovlivňovat?

Zásadní roli hrají tři vzájemně úzce
provázané trendy. Prvním z nich jsou po-
litická rozhodnutí jako stanovení různých
cílů pro snižování znečištění nebo emisí
skleníkových plynů, ale také rozdělování
dotací nebo daňové znevýhodnění růz-
ných zdrojů energie. Z pohledu zemního
plynu se nacházíme ve dvojím ohni. Na
jednu stranu jsme v očích ochránců ži-
votního prostředí fosilním palivem a na
druhé straně na nás tlačí konkurence lev-
ného uhlí, které je ve srovnání se zem-
ním plynem výrazně větším znečišťova-
telem.

Jaký je ten další faktor?
Významný vliv má chování zákazníků,

kteří uvažují především ekonomicky. Po-
litici mohou nastavit celkový politický
a ekonomický rámec, který pak chování
zákazníků ovlivňuje, ale konečné rozhod-
nutí závisí právě na spotřebitelích. Český
plynárenský svaz se v minulosti soustře-
dil spíše na technické otázky a obchod
s plynem vnímal jako prodej molekul me-
tanu. Ve skutečnosti bude klíčové, jestli
budou plynové spotřebiče dodávat záka-
zníkovi komfort, který očekává, a jestli
pro něj budou ekonomicky výhodné. Pro-
tože spotřebitel elektřiny si nekupuje
elektrony, ale lednici nebo televizi. Stejně
tak si spotřebitel zemního plynu kupuje
teplo domova nebo vůz na stlačený
zemní plyn (CNG). To nás jako plynáren-
ský svaz mimo jiné vedlo k vytvoření pře-
hledného portálu zaměřeného na řešení
typických životních situací našich záka-
zníků.

Kdo je vedle politiků a zákazníků tím tře-
tím hráčem nebo faktorem?

To je technologický vývoj zařízení na
zemní plyn, ale také jeho konkurentů. Zá-
leží třeba na tom, jaká auta si budou lidé
ochotni kupovat – jestli budou mít z jejich
pohledu přednost například elektromo-

bily, nebo CNG. Záviset bude nejen na
výši spotřební daně nebo státních sub-
vencí, ale také na tom, zda lidé budou ra-
ději dobíjet elektromobily, nebo čerpat
CNG na plnicích stanicích. To souvisí
mimo jiné s vývojem baterií, s dojezdem
automobilů nebo schopností elektrických
distribučních sítí řídit poptávku ve špič-
kách.

V oblasti technologií se dá vývoj předví-
dat hůř, ale politická rozhodnutí se pro-
myslet a ovlivnit dají. Říkáte, že politici
pak mohou například daňovým zatíže-
ním různých zdrojů ovlivnit chování zá-
kazníků. Ministerstvo životního pro-
středí (MŽP) aktuálně jedná s minister-
stvem financí o možnosti zpoplatnit pro-
dukci emisí skleníkových plynů i v oblas-
tech mimo systém emisního obchodo-
vání – tedy třeba ve vytápění domác-
ností. Během debaty na IEC 2016 padlo,
že plynárenské firmy se k takovému ná-
padu staví spíše odmítavě. Proč? Třeba
v případě malých lokálních zdrojů vytá-
pění by vás to mohlo zvýhodnit oproti
uhlí.

Tady ovšem znovu narážíme na to, co
jsem už zmiňoval. V úvahách o tom,
které zdroje energie jsou čisté a které špi-
navé, stojí zemní plyn někde uprostřed.
Někteří nás hází do jednoho pytle
s uhlím, protože plyn je fosilní palivo.
Z druhého pohledu se blížíme spíše k al-
ternativním zdrojům. Záleží na tom, jestli
je právě populární zařazovat plyn do
jedné, nebo druhé kategorie. V tom se
pohledy politiků mohou měnit.

Samozřejmě, že je pro mě dobrá
zpráva, pokud je zemní plyn vnímán jako
spíše čisté palivo. Proto mě těší napří-
klad statistiky čerpání kotlíkových dotací,
ve kterých si z procentuálního hlediska
nejhůř stojí kotle spalující pouze uhlí. To,
že zákazníci upřednostňují kombinované
kotle na biomasu, tepelná čerpadla a ply-
nové kotle, je dobré. Jsem radši, když
plyn zabírá místo uhlí a může fungovat
ve stejném prostoru s čistými zdroji.
Stejně tak jako je správné, že se v pří-
padě mobility můžeme posouvat od ben-
zínu a nafty k volbě mezi elektromobili-
tou a CNG.

V kotlíkových dotacích je podle MŽP nej-
větší zájem o kombinované kotle určené
ke spalování uhlí a biomasy. Na druhou
stranu, když si někdo takový kotel koupí,
nikdo nezajistí, že tam skutečně bude
spalovat biomasu a ne cokoliv dalšího.
Takže uvažování zákazníků nemusí být
nutně zelené.

S touto poznámkou souhlasím. Na
druhé straně lze výši dotace na kombino-
vané kotle (75 %) srovnat s dotací na
čistě uhelné kotle (70 %).  Pokud je
o kombinované kotle zájem větší, zna-
mená to, že zákazník myslí ekonomicky
i ekologicky. Uhlí je v tuto chvíli nejlev-
nějším zdrojem. Pokud chci ale zainves-
tovat do budoucnosti, pořídím si kombi-
novaný kotel a budu se sice krátkodobě
chovat spíše jako znečišťovatel a pálit
tam uhlí, ale zároveň mám otevřené
dveře pro situaci, kdy bude uhlí dražší
a dražší. Pak můžu vykročit k čistějšímu
zdroji, tedy biomase. Lidé zkrátka uvažují

Kotlíkové dotace zaměřily pozornost plynařů na zákazníka
Řada plynárenských firem se v minulosti soustředila na technické otázky, ale teď si uvědomují, že na
konci trubky stojí člověk-zákazník, říká šéf plynárenského svazu Jan Valenta. 
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Na 202. Žofínském fóru „Plyn – ener-
gie budoucnosti“ prezentoval 19. září
Český plynárenský svaz nový infor-
mační zdroj – portál www.zemniplyn.cz,
který má být pomocníkem nejen těm,
co uvažují o výměně kotle, využití do-
tací nebo pořízení nového ekologického
vozidla, ale také zástupcům samo-
správy, kteří chtějí mít čistou obec, eko-
logickou dopravu, efektivní a úsporné
vytápění škol či sportovních areálů.

„Naši zákazníci si nekupují jen zemní
plyn, naši zákazníci si kupují především
užitnou hodnotu zařízení, která zemní
plyn využívají, jako jsou auta na CNG,
kotle nebo kogenerační jednotky. Uvě-
domujeme si, jak je v dnešní době ná-
ročné se k přehledným a kvalitním in-
formacím dostat a proto jsme připravili
přehledný portál zaměřený na řešení ty-
pických životních situací našich záka-
zníků. Na obsahu portálu jsme spolu-
pracovali jak s výrobci zařízení, která
zemní plyn spotřebovávají, tak s řadou
odborníků z oblasti plynárenství a při-
pravili přehledné a strukturované infor-
mace pro každého občana, obce, kraje
i města. V současné době, kdy se stále
více domácností zabývá energetickými
úsporami svých domů a bytů, kdy se
čím dál častěji setkáváme v obcích
s pojmy šetrné zacházení s přírodními
zdroji a převažuje kladný vztah k život-
nímu prostředí nebo čistotě ovzduší,
chce Český plynárenský svaz zkvalitnit
svoji komunikaci směrem k široké veřej-
nosti. Prvním takovým krokem je právě
tento přehledný, na zákazníky zaměřený
portál“ řekl Jan Valenta, předseda Rady
Českého plynárenského svazu.



racionálně. My musíme dále pracovat na
tom, abychom zákazníky přesvědčili, že
cesta čistých zdrojů je ta správná a že
plyn je jedním z nich.

Jak je to vlastně se zájmem o plynové
kotle? V médiích se během poslední vlny
informací o kotlíkových dotacích objevo-
valy spíše zmínky o těch kombinovaných
nebo uhelných.

Situace se liší kraj od kraje a odchylky
jsou poměrně veliké. Nejlépe jsou na
tom plynové kotle v Praze, ale to není do-
statečně vypovídající, protože tam se ne-
podporovaly uhelné kotle. Dobře do-
padly také na jižní Moravě. Pokud jde
o celkové pořadí, s velkým předstihem
vedou právě kombinované kotle a na
velmi podobné úrovni se pak pohybují
tepelná čerpadla, kotle pouze na bio-
masu a plynové kotle. Úplně na konci
jsou pak uhelné kotle. Z celkového ob-
jemu přiznaných dotací činí dotace na
plynové kotle asi 16 procent.

Na loňské Podzimní plynárenské konfe-
renci jste ve svém projevu řekl, že kotlí-
kové dotace jsou pro sektor plynárenství
šancí na další rozvoj, která už se nemusí
opakovat.  Podařilo se tu šanci využít?

Ano. Samotné procento a počet poří-
zených kotlů není to úplně nejpodstat-
nější. Důležité je, že v souvislosti s kotlí-
kovými dotacemi se podařilo zásadním
způsobem přeorientovat zájem plynáren-
ských firem směrem k zákazníkovi. Spo-
lečnosti ve všech regionech totiž vytvo-
řily řadu služeb a produktů navázaných
právě na dotace a nyní je začínají posky-
tovat i nad rámec dotací. To znamená, že
distributor už není ten, jehož odpověd-
nost končí na hlavním uzávěru plynu, ale
někdo, kdo jde zákazníkovi naproti. Jak
už jsem říkal, řada plynařů se v minulosti
soustředila na otázky spojené s provozo-
váním distribuční soustavy a podobně,

ale teď si uvědomují, že na konci existuje
člověk-zákazník, který je pro ně klíčový.

Pro plynárenský svaz je důležitým téma-
tem také CNG. Nebojíte se ale, že vás
elektromobilita předběhne rychleji, než
by se dalo čekat? Když se německé kon-
cerny rozhodnou, že se jednoznačně vy-
dají cestou elektromobilů, bude to rána
pro CNG i v Česku.

Všechny automobilky teď mimo jiné
v návaznosti na Dieselgate hledají cestu
k alternativním palivům. Nepostavil bych
to tak, že je to cesta k elektromobilitě, ale
spíše cesta pryč od benzínu a nafty.
Věřím, že ještě po nějakou podstatnou
dobu se nám CNG podaří udržet mezi
těmi slibnými zdroji mobility. Myslím, že
se to může povést z několika důvodů.

Například proto, že dojezdy elektromo-
bilů stále nebudou dostatečně dlouhé?

Řekl bych naopak, že budeme překva-
peni, jak rychle se vývoj posune do-
předu, protože bude stále pokračovat
spíše exponenciálním než lineárním tem-
pem. Pokud ale rozvoj elektromobility
dosáhne kritické masy, může nastat
problém. Dosud panovala zjednodušená
vize, že elektromobily budeme nabíjet
přebytky z obnovitelných zdrojů. Když
ale člověk přijede domů z práce a mohl
by si dát auto nabíjet do garáže, začíná
noc a solární panely elektřinu nevyrábějí.
Nabíjet na přebytek solární energie tedy
tak snadno nepůjde, nebo to vytvoří ta-
kovou špičku, že to distribuční soustava
neutáhne. Pokud se tedy budou auta na-
bíjet spíše v době, kdy člověk sedí
v práci, nebude už záviset na rozhodnutí
majitele rodinného domu, ale na tom, jak
budou vypadat kancelářské budovy a jak
se podaří rozkládat špičky. Což bude také
vyžadovat rozvoj smart technologií.

V důsledku tedy bude potřeba řešit
celou řadu praktických aspektů. V tom

má zemní plyn určitou výhodu, protože
z hlediska zásobování se chová spíše
jako klasické palivo.

Na začátku jste zmiňoval daňová zvý-
hodnění. Je otázka spotřební daně pořád
to nejdůležitější, co může aktuálně roz-
voj CNG v Česku ovlivnit? Řadu dosa-
vadních problémů se už vyřešit podařilo.

Před deseti lety jsem byl ohledně CNG
velmi skeptický. Rozvoj v Česku ale na-
startovalo několik faktorů. Za prvé to
byla cena nafty, která byla v té době na
skoro na 40 korunách za litr. Dalším zá-
sadním momentem byl okamžik, kdy
Škoda uvedla na trh Octavii s CNG poho-
nem. Najednou totiž CNG ztratilo image
jakési garážové přestavby a získalo
image profesionálního auta. Proto znovu
říkám, že plynárenství je závislé na kon-
cových produktech, které budou pro zá-
kazníka atraktivní. Za třetí rozvoji po-
mohlo, když velká města v Česku začala
obnovovat flotilu dopravních podniků
a pořizovat autobusy na CNG.

Všechny tyto tři faktory vedly k nárůstu
spotřeby. Své firemní flotily začaly obno-
vovat i velké podniky jako Česká pošta,
a v tom okamžiku se objevily byznysové
příležitosti pro výstavbu plnicích stanic.
Kolo se začalo roztáčet. K tomu přispívá
i nulová spotřební daň, která platí do
roku 2020. Problém ovšem spočívá
v tom, že když si dnes koupíte auto na
CNG, pravděpodobně s ním budete jezdit
ještě po roce 2020. To znamená, že děláte
investiční rozhodnutí a nevíte, jestli to
bude na konci pořád ještě výhodné.
Proto usilujeme o to, aby daňové zvý-
hodnění trvalo ještě do té doby, než se
podaří dokončit kritickou masu infra-
struktury a kdy trh i bez dotací ukáže, že
CNG je dobrá volba.  �

Adéla Denková, EurActiv
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V Poslanecké sněmovně PČR se projed-
nává návrh zákona o soukromé bezpeč-
nostní činnosti. Co by měl přinést na poli
bezpečnosti v České republice a proč ho
ještě nemáme?

V prvé řadě by měl zákon po 26 letech
definovat předmět soukromé/komerční
bezpečnostní činnosti a jejich hlavních
oborů – ostrahy majetku a osob, soukro-
mých detektivů, převozů cenností. Zároveň
by zákon měl definovat požadavky na pro-
voz těchto služeb a na jejich zaměstnance,
tj. bezúhonnost, spolehlivost, kvalifikační
a zdravotní způsobilost. Krátce řečeno,
tento obor by měl dostat po více než
čtvrtstoletí existence v ČR standardy, které
má každý obor podnikání. Pokud nebu-
deme v zákoně, tak neexistujeme. To je
právní pravidlo, které dosud v právním
státě nebylo naplňované. A pokud neexis-
tujeme, tak se v této oblasti může dít coko-
liv a vše je dovoleno. To ovšem není de-
mokracie, to je slušně řečeno nepořádek,
který nahrává zločinnosti, nekalému pod-
nikání a zlodějům a naopak znemožňuje
podnikání těm, kteří postupují zákonně
a legálně.

Mohl byste charakterizovat vztah mezi
bezpečnostní činností a státem?

Bezpečnostní činnost je široká a působí
na ní mnoho subjektů. Základním subjek-
tem je vždy občan (též právnická osoba),
který má na své bezpečnosti existenční
zájem. Proto část svých práv deleguje na
stát, který se má celoplošnou a celospole-
čenskou organizací postarat o boj se zlo-
činností, tedy trestnou činnost. Organizaci,
kterou si občan ustanovil, je policie, která
však opačně nemá právo bez pravidel,
které ji poskytl občan, dělat více nebo
méně vůči zločincům. Tedy občan je ten,
který má pravidla určovat a ne policie, tak
jak je tomu dnes.

Příkladem je nám vysvětlování funkci-
onářů policie, jak jsou dobře za naše pe-
níze připraveni s antikonfliktním týmem
dovést skupinu fanoušků na stadion, kde
poté fanoušci stadion zdevastují. Pak poli-
cie konstatuje, že nejsou individuální pa-
chatelé nebo jen jeden co rozbil sedačku.
Naprosto chybí činnost policie při soustře-
ďování fanoušků, kdy již oni páchají tre-
stnou činnost, ale policie nekoná. Přitom
je to ona, kdo určuje na stadionech režim,
protože ona to ví nejlépe.

Mělo být jasně vytyčeno pole působ-
nosti ve třech rovinách – výsadní okruh
soukromé/komerční bezpečnosti, tj. vý-
hradní oblast komerční bezpečnosti, která
provádí fundovaně bezpečnostní činnost,
zaměstnává lidi, odvádí daně a je kdykoliv
kontrolovatelná.

Pak jasně definovat a ohraničit oblasti
zajišťované státem eventuálně municipali-
tami, tj, bezpečnostními složkami a obecní

policií. Tyto sektory nesmí být překračo-
vány, a pokud ano, tak pod nejpřísnějšími
tresty. 

Následně by mělo dojít k definování pro-
storu a situací pro kooperaci například při
mimořádných událostech (bezpečnostních
nebo katastrofických).

S tím úzce souvisí konstatování, že sou-
kromá bezpečnost je tvořena na jiných
principech a zákonech než policejní
sbory...

Komerční bezpečnost brání oprávněné
zájmy, právní zájmy soukromých osob
a vykonává svou činnost podle principu –
co není zakázáno, je povoleno. Postupuje
podle ustanovení občanského zákoníku,
občanského soudního řádu a v některých
věcech podle trestního zákona  

Policejní sbory na druhé straně mohou
bezpečnostní činnost konat pouze v roz-
sahu, jak jim to zákon dovoluje, přikazuje
a jejich oprávnění spolu s jejich uplatně-
ním musí být důsledně kontrolovány.
V podstatě dnes platí, že každé rozšíření
oprávnění policejního sboru znamená zá-
roveň omezení svobody občana. Naopak
profesionální soukromá/komerční bezpeč-
nost znamená větší šanci občana na
ochranu a vymožení jeho právních zájmů,
protože působí v širším právním pro-
středí...

V souvislosti se zákonem je často užíván
pojem služby komerční bezpečnosti. Mů-
žete to více konkretizovat?

Komerční bezpečnost je odborný
výraz, jde o službu, za kterou se platí a je
vykonávána v režimu občanského záko-
níku za úplatu na základě smlouvy a de-

legace/ zplnomocnění objednatele služ -
by. V našem rozhovoru si dovoluji ter-
mín kombinovat s tradičním termínem
soukromé, abych ukázal, že jde v pod-
statě o synonymum, kdy však termín
soukromé zdůrazňuje a odkazuje právě
na právní rámec této služby. 

Vedle agentur stojí činnost jednotlivých
vlastníků, kteří si bezpečnost zajišťují
sami, což je na první pohled pozitivní,
ale... nezavání to tak trochu vytvářením
soukromé policie, neřkuli soukromé ar-
mády, jak jsme toho nyní svědky například
na Ukrajině?

Zákon by měl definovat a určit pravidla
pro tak zvanou vlastní ochranu. Bohužel
zatím je definice této oblasti tak vágní –
i přes naše dlouhodobé výhrady – že těžko
lze toto vyvrátit. Zavání a je to i účel tento
trend podporovat, je to obcházení ekono-
mických předpisů a vytváření si prostředků
moci. Konec konců, co by masivní přechod
pracovníků speciálních útvarů Policie ČR
do oblasti velkých holdingů mohl zname-
nat? Určitě ne rozšíření práv a bezpečnosti
ostatních občanů.

Podle výsledků jedné ankety uvádělo více
než 65 % odpovědí, že za bezpečnost ob-
čana odpovídá policie, a jen necelých 16 %
občanů odpovědělo, že oni sami. Jak to
tedy je s tvrzením, že občané platí daně
a stát má povinnost je chránit?

Nevím, z jaké doby je tento průzkum.
A jak zněly dotazy, ale kdyby to platilo, ne-
museli by si lidé zřejmě kupovat ani bez-
pečnostní zámky. Ale vážně. Ten, kdo má
majetek je vlastník a má svá práva určená,
si uvědomuje, že si jej musí chránit. Policie
nemůže být všude a hned, ba dokonce
nesmí. Pokud nepochopíme to, že policie
nesmí sloužit jednomu jedinci více jak dru-
hému, že jde o službu výhradně k zabezpe-
čení proti trestné činnosti, pak žijeme
v hlubokém omylu nebo ještě v soci-
alismu. 

V souvislosti s činností bezpečnostních
agentur koluje řada mýtů o jejich mnohdy
„nekalých“ praktikách. Které to jsou a jaká
je skutečnost?

Je otázka, čeho se tyto mýty týkají,
Pokud jde o předmět jejich činnosti, jde
většinou o mýty. Stále se objevuje, že
soukromá detektivní kancelář někoho sle-
duje a následně prodává či nabízí tyto ma-
teriály k prodeji. Uvědomme si, že jde
o komerční činnost a někoho sledovat,
analyzovat stojí velké peníze, takže vyko-
návat tuto činnost a pak ji teprve následně
nabízet je ekonomická hloupost. Další
hloupostí je zneužívání telefonního odpo-
slechu, který může zařídit jen policista,
prokurátor nebo soudce a ne soukromý
detektiv. Ten není účastníkem takového ří-

Úloha komerční bezpečnosti je defenzivní, proto může
doplňovat a ne řídit bezpečnostní situaci,
řekl CzechIndustry Jiří Kameník, prezident Unie soukromých bezpečnostních služeb
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zení vůbec. Těch mýtů a bajek je skutečně
hodně.

Tím se dostáváme k podstatě věci. Co vše
zahrnuje činnost soukromých bezpečnost-
ních služeb?

Stručně řečeno – zabezpečení ochrany
právních zájmů, garantovaných ústavním
pořádkem této země a jejími zákony. Jde
o provedení bezpečnostních opatření, pá-
trání, režimů v celé šíři, tj. od fyzické bez-
pečnosti osoby, ochrany informací,
ochrany majetku až po pomoc při řešení
porušení těchto zájmů, tedy o pomoc při
prošetření události, zajištění stop nutných
pro správní, občanské spory nebo obha-
jobu v rámci trestního řízení. Tato činnost
není bezvýznamná, protože mnohdy vý-
sledky komerčního pátrání předčí nebo
jsou v rozporu s výsledky mnohdy likna-
vého postupu úředních orgánů. A právě
tato možnost dává občanovi jistotu se do-
moci spravedlnosti a práva.

V podstatě zaměstnance bezpečnostních
agentur lze rozdělit do dvou skupin –
strážný a detektiv. Poptávka po strážných
je vysoká, práci jim nabízí většina soukro-
mých společností zabývající se ochranou
občanů a jejich majetku.  Podle nabídek na
práci z tisku to vypadá, že to může dělat
s prominutím každý. Čtenáře by jistě zají-
malo, co vše musí splňovat, aby mohli vy-
konávat tuto profesi strážný a také detek-
tiv?

Bohužel to je právě velký problém sou-
časného stavu. Podle živnostenského zá-
kona by měl mít potřebnou kvalifikaci, tedy
buď vzdělání, nebo zkoušku profesní kvali-
fikace. Bohužel zde došlo díky „státu“ k de-
valvaci původního elementárního stan-
dardu provádění zkoušek. Neexistuje
řádná definice zdravotní způsobilosti, (jako
mají například elektrikář, řidič kamionu
atp.), takže se v sektoru rozmohlo zneuží-
vání systému podpory zaměstnávání zdra-
votně postižených. Tento trend je mohutně

protlačovaný v praxi státní a veřejnou sfé-
rou. Výsledek: cena za hodinu ostrahy na
úrovni 65 Kč bez DPH… úřad vlády cca
49 Kč bez DPH za hodinu služby. Právě díky
této situaci je zde obrovský šedý a černý
sektor v oblasti zaměstnávání. Bohužel po-
stupy této vlády a politické reprezentace
v oblasti zaměstnanosti jej prohlubují.
O soukromých detektivech asi nemá cenu
moc diskutovat, zde jde o vysoce odbor-
nou činnost. Soukromých detektivů je při-
bližně 250, sečteme-li koncese a evidované
zaměstnance, jedná se cirka o 200 osob ak-
tivně vykonávajících tuto činnost, v celku
můžeme říci, že jich je 450.

Kromě profesních sdružení bezpečnost-
ních agentur existuje Unie soukromých
bezpečnostních služeb ČR (USBS ČR)?
Čím byl motivován její vznik a jaké má
hlavní cíle?

USBS ČR sdružuje Security Club – sdru-
žení zaměstnavatelů a Asociaci soukro-
mých bezpečnostních služeb. SC sdružil
největší poskytovatele služeb v oblasti ko-
merční bezpečnosti, ASBS ČR pak spíše
malé a střední subjekty. To byla také pra-
původní snaha dřívějšího odtržení „vel-
kých“ od  ASBS ČR. Tyto velké firmy se do-
mnívaly, že cíle dosáhnou lépe a rychleji.
Z tohoto vývoje je vidět, že každá z asociací
musí řešit trochu jiné problémy svých
členů. Je zde však průsečík – celkový ne-
utěšený stav v oblasti komerční bezpeč-
nosti, otázka standardů, férové soutěže,
podmínek zaměstnanosti a otázka právě
zákona o SBS.    Proto ASBS ČR a SC zalo-
žily USBS ČR. Chápeme svou činnost jako
komerční a jsme zaměstnavatelé, víme, že
naše zájmy se kryjí se zájmy dalších za-
městnavatelů a proto je USBS ČR od roku
2004 aktivním členem SP ČR. 

USBS ČR a jeho členové jsou signatářem
Memoranda o spolupráci komerčního bez-
pečnostního sektoru, čím byl inspirován
jeho vznik?

Memorandum vzniklo jako průsečík
a princip pro dohodu nad otázkami prob-
lémů sektoru komerční bezpečnosti mezi
USSB ČR a dalšímu oborovými sdruženími
v této oblasti. Memorandum vzniklo pů-
vodně právě z iniciativy USBS ČR, tedy mé
a dřívějšího presidenta AGA Jiřího Dufka.
S ohledem na výše popsanou dlouhodo-
bou negativní situaci na trhu komerční
bezpečnosti je pak pochopitelné, že je zde
i mnoho nedůvěry mezi sdruženími a jed-
notlivými subjekty. Důvěra se pak buduje
pomalu a dlouhodobě. Nutno říci, že i se
střídavým úspěchem.  

Mimořádných událostí velkého rozsahu
a bezpečnostních hrozeb přibývá. Jaká by
měla být nebo už je role bezpečnostních
agentur v takovém případě?

Úloha komerční bezpečnosti je defen-
zivní, proto může doplňovat a ne řídit bez-
pečnostní situaci. Například v rámci IZS –
síly a prostředky nutné k zajištění majetků,
prostupnosti cest atp. Naše úloha by
mohla být i ve střežení vnějších perimetrů
území, vesnic a měst, kde naši regionální
pracovníci mají velmi dobrou místní
a osobní znalost a není zapotřebí uplatnění
tvrdých represivních metod. Nebyla by zde
taková velká finanční náročnost pro pře-
sun, ubytování a stravování například
vojska. 

Otázka na závěr, jaká je současnost
a především budoucnost soukromých bez-
pečnostních služeb?

Úloha komerční bezpečnosti jistě po-
roste, což vidíme i ve světě, kde soukromé
bezpečnostní služby se podílí například na
zajištění přístavů, lodí, letadel, veřejné do-
pravy v širším měřítku než u nás… Je
třeba říci, že tam, kde může zajistit si sou-
kromý subjekt sám svou bezpečnost a kde
subsidiárně může soukromá bezpečnost
podpořit v krizových situacích činnost
státu a municipalit, tam uvolňuje jejich
síly a prostředky pro plnění jim vyhraze-
ných úkolů v oblasti stíhání, aktivních
opatřeních atd. V neposlední řadě je
nutno zdůraznit, že postupy komerční bez-
pečnosti v oblasti fyzické ostrahy
a ochrany jsou mnohdy racionálnější
a ekonomičtější než veřejného sektoru.
Tedy ve svém důsledku levnější, protože
právě lépe využívají místní a osobní zna-
losti, která je celosvětově základem bez-
pečnostní činnosti. �
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Vyvolat válku dezinformacemi typu „utlu-
čeme je čepicemi“, Mussoliniho napa-
dení Francie v roce 1941, které naštěstí

negativně ovlivnilo průběh nacistických ope-
rací proti SSSR, Brežněvovo rozhodnutí oku-
povat stát (Československo, Afghánistán)
s představou, že vojenské obsazení vyřeší mi-
nulé i budoucí problémy bez katastrofálních
a celosvětově dlouhodobých následků, Bus-
hovo a Blairovo rozhodnutí vojensky napad-
nout Irák připravené jako přes kopírák a s nai -
vní představou o tom, jak vytvořit v okupované
zemi po vojenském vítězství prosperující spo-
lečnost, rozhodnutí správce Iráku Bremera po
provedené vojenské intervenci rozpustit nejen
Republikánské gardy, ale iráckou armádu, le-
tectvo a námořnictvo a zakázat stranu Baas,
které vytvořilo mocenské vakuum dnes obsa-
zené islámskou armádou, v poslední době
upořádání referenda o vystoupení Velké Britá-
nie z EU bez základních představ co bude ná-
sledovat po referendu jako strategickém poli-
tickém rozhodnutí a tisíce dalších ukvapených
činů má společného jmenovatele. Tím je ab-
sence rizikové odezvy na vadné rozhodnutí po-
litických vůdců.

Z dosavadních informací a z požadavku
opakovat referendum ve Velké Británii plyne,
že ani politici ani veřejnost neměli a ani nyní
nemají základní představy o závažnosti prob-
lému, o kterém spolurozhodovali. Vždyť se jed-
nalo o samotnou existenci země.  Takový pří-
stup je neomluvitelný v době, kdy jsou rozvi-
nuté metody strategického plánování a kdy
operační rychlost rozsah zpracovaných dat re-
alizovaných výkonnými počítači dokáže gene-
rovat v ohromné množství očekávaných dů-
sledků v celém rozsahu ekonomických, sociál-
ních, etických a geopolitických problémů zasa-
hujících jak celou společnost, tak její individu-
ální členy. Počítačové modelování zvládá
v současné době identifikaci ohromného počtu
procesů od jejich iniciace, přes rozvoj k závě-
rům. Každému výsledku lze přiřadit odborně
specifikovaný nebo i intuitivní váhový faktor
(významnost). Vybrané nejzávažnější vyhodno-
cené výsledky modelování dopadů referenda
měly být k dispozici politikům před vyhlášením
referenda a veřejnosti v jeho průběhu. Není
pochyb o tom, že Velká Británie má vysoce
kvalifikované analytiky. Z publikací Frederica
Forsyta můžeme získat dílčí představu o efek-
tivnosti a potenciálu britského systému pro-
gnózování mnohaoborových krátkodobých
i strategických dopadů iniciovaných širokým
spektrem příčin. Zůstává proto naprosto nepo-
chopitelné, proč jsou důsledky referenda o Bre-
xitu až takovým překvapením nejen uvnitř
Velké Británie ale i ve světě.

Před referendem

Kampaň za vystoupení Velké Británie z EU byla
organizována příznivci i odpůrci na bázi vel-
kých slov bohužel bez informačního obsahu.
V každé politické volební kampani dominují
hesla, která mají hýbat veřejností. Volební pla-

káty jsou snůškou hesel a bezobsažných pito-
mostí, které mají upoutat primitiva. Příklady
neuvádím, všichni je známe. Analogické po-
stupy známe z předvolebních kampaní již od
pádu monarchií více než sto let. Podklady pro
rozhodování politiků i veřejnosti by měly věcně
specifikovat pravděpodobná rizika i přínosy
rozhodnutí voličů. I před volbami se mohou
soupeřící strany v řadě přístupů shodnout. Kri-
tika oponenta v předvolebním období není
sama o sobě přínosem.

Jedním z velmi významných témat, které
zřejmě ovlivnily rozhodnutí voličů je migrační
krize, dalším je zřejmá arogance Bruselu, vý-
znamnou roli hrají ekonomické zájmy v sou-
časné nepěkné hospodářské světové situaci.
Místo velkých slov jako samostatnost, nezávi-
slost na Bruselu, návrat k vlastnímu sebevědo-
mému rozhodování měly být britské veřejnosti
předány srozumitelné důsledky vlastních roz-
hodnutí. V politické kampani se ale uplatnil
i další obecný úkaz: velmi markantním jevem
současnosti podporujícím srozumitelná, jedno-
duchá, ale špatná řešení, je bohužel, nárůst pu-
blicity iracionálních společenských projevů
svádějících veřejnost z cesty poznání a násled-
ného pochopení. Tato medializovaná iraciona-
lita se tváří jako podpora svobodě poskytová-
ním absurdních a nesmyslných informací bez
rozlišení jejich významu a věrohodnosti. Platí
to dosud, bohužel, i o medializaci posledního
takového případu, kterým je právě výsledek re-
ferenda o vystoupení Velké Británie z Evropské
unie. Nadšení politici i občané se po Pyrrhově
vítězství teprve dodatečně seznamují s tím, co
vlastně (a bohužel zřejmě nevratně) vyvolali.
Jsou překvapení silou a rozsahem následků,
které sami pomáhali vyvolat. Nepočítali s eko-
nomickými důsledky, geopolitickými důsledky
typu odchodu Skotska z dosud stabilního
svazku, s budoucností Irska a s řadou význam-
ných i zanedbatelných, okamžitých i zpoždě-
ných, osobních i celospolečenských efektů,
které se již projevují nebo jejichž výskyt je prav-
děpodobný. Věděli voliči, že jedním z následků
Brexitu je oddělení Skotska od Anglie? Že os-
labení EU je oslabením i Velké Británie v jejím
rozhodování o světovém bloku tvořenému ev-
ropskými státy, atd. 

Voliči rozhodovali o vystoupení ale ne o dů-
sledcích vystoupení. Proto je výsledkem koco-
vina z vítězství, a zřejmě marná snaha vrátit se
před referendum, které je jen markantním vý-
sledkem omezeného a jednostranného zce-
stného provolávání hesel politických vůdců,
kteří se nikdy neměli dostat do rozhodování
o situaci složité až katastrofální pro svět nebo
jeho část. Jednoduchá politická řešení vzniklá
v hlavách politických vůdců jako jediná
správná možnost bez zohlednění předvída-
telné složitosti prokázala v téměř nekonečné
řadě slabost rozhodnutí přijatých bez ohledu
na složitost možných následků.  V současné
době se hovoří o aroganci úředníků, ale ti jsou
vykonavateli nadřízených. Jde proto o aro-
ganci komisařů a dalších vedoucích činitelů
a orgánů. Postačí takové zjištění pro zahájení

cesty k nápravě? Hovoříme-li o nutnosti změn,
tak ta se neobejde bez výměny na rozhodují-
cích pozicích EU.  Jen těžko je možné předsta-
vit si, že zásadní změny budou provádět osoby,
které současný stav zavedly. Naopak je snadno
předvídatelné, jak úporně a všemi prostředky
jim budou bránit. Dosavadní situace byla vy-
tvořena uskutečňováním pevných pojmů a za-
vrhování jakýchkoliv protikladných náznaků.
Příkladem jsou kvóty jako jeden z kamenů
úrazu, demonstrující „panské“ rozhodnutí
a bez diskuze.

Závěr: voliči nedostali rozhodující podklady
pro individuální rozhodnutí. Řada z nich se
snaží výsledek napravit, ale i zde platí „duchů,
jež vyvolal, nemůže se zbýti“. Co se stalo, nelze
patrně odestát, ale lze to reparovat. Výsledek
referenda o Brexitu není zavržením metody vy-
jádření vůle národa pomocí referenda jako
zcestné. Je ale varováním před referendem
vadně připraveným bez kvalifikované přípravy
obyvatel na vyjádření seriózního stanoviska.
Cesta zpět samozřejmě existuje, i když je for-
málně těžko uskutečnitelná. Přijatá cesta Bre-
xitu ovšem naplňuje definici bláznovství jako
„Nesmyslné trvání na opatření, jež prokaza-
telně nefunguje nebo je kontraproduktivní“.
Schopnost změnit směr je přiznáním chyby.
Setrvačnost jako projev sebeklamu je činite-
lem, který hraje u vedoucích státníků pozoru-
hodně významnou roli.

Po referendu

Otázka je u všech případů stejná. Je nezbytné
identifikovat následky politických rozhodnutí až
se zpožděním?

Další otázkou je, zda lze výsledek referenda
jakkoliv reparovat a tím předejít dlouhodo-
bým důsledkům zřejmě vadného výsledku
hlasování zřejmě nesprávně informovaných
voličů. 

Přesto, že výsledek hlasování britských vo-
ličů byl pravděpodobný, vyvolal naprosto zma-
tené reakce evropských politiků. Mezi ně patří
velmi podezřelá snaha rychle provést odtržení
přesto, že výsledek referenda není pro britský
parlament závazný. Spěch v činnosti je streso-
vým faktorem, který ovlivňuje kvalitu výsledku
a může vést k selhání. Zatím se v zásadě nic ne-
změnilo, verbální výlevy politiků nejsou ničím
podložené. Velká Británie zůstává v EU. Nebyly
zveřejněny ani základní scénáře Brexitu a ani
zveřejněny být nemohou, protože britský mi-
nisterský předseda zatím oficiálně nereagoval.
Přesto se již jedná bez něj. Zmatené jsou způ-
soby realizace Brexitu, jeho harmonogram
a možná řešení. Jedním z mnoha pozaďových
dohadů jsou až velmi přátelské fotografie pánů
Farage a Junckera.

Opožděné vědomí negativních efektů sa-
motnými občany Velké Británie se projevuje
desetitisícovými demonstracemi v Londýně.
Příliv informací, který teprve nyní nabývá
smysluplný obsah, prokazuje, jak málo byli vo-
liči informováni o významu referenda, pro Ev-
ropu a zřejmě i pro svět. 

Politická selhání
Systémová opakování politických omylů se stala nejen v uplynulém století pravidlem 
s katastrofickým koncem. 
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Jde o budoucnost. Proto je nezbytné změnit
nejen zákony a pravidla, po kterých volají poli-
tici, vrátit rozhodování i odpovědnost národ-
ním státům a další změny, o kterých se již
jedná, ale využít vědecký přístup pro hodno-
cení globálních jevů namísto omezeného
a účelového jednostranného a mnohdy silo-
vého řešení. Výzvy významných politiků jsou
nepřehlédnutelné. Pokud vedení EU nepřikročí
k nezbytným změnám, potom si poradí členské
státy samy (Scheuble). Dosavadní řízení EU
dospělo do patové situace. Vytvořit dobré pro-
jekty změn vyžaduje mnohem více odbornosti
a podstatně méně politikaření. Občany EU je
nutné získat a ne přehlížet tak, jak se to stalo
v případě migračních kvót. Vedení EU se musí
zabývat zásadními problémy jako je energe-
tika, finance, bezpečnost, ekologie, sociální
vztahy, nerovnost životní úrovně a zřejmě vy-
nechat hlouposti, jako je přísná specifikace
označení alkoholu jako rum.   

Dobré projekty pro mírové i vojenské apli-
kace se neobejdou bez podrobného přírodo-
vědného a technologického, ekonomického,
sociálního a etického hodnocení v rozumně do-

sažitelném rozsahu. Zřejmý je vliv obtížného
ekonomického hodnocení za dlouhodobě ne-
přehledného stavu světových financí. Není po-
chyb o významu sociálního řešení. Nezbytné je
i vojenské a celkově bezpečnostní provedení.
Méně zřejmý je odraz myšlení veřejnosti nejen
ve světě, ale zejména v bezprostředním okolí
lokalit, kterých se rozhodnutí týká. Protože
etické hodnocení je novum, dovolím si malou
odbočku: etika je historicky vzniklý a právně
i společensky akceptovaný soubor morálních
pravidel. Mezi evropským a muslimským po-
jetím etiky je propast, která je předmětem obav
daleko více než strach a nálepka rasismu. I nej-
lepší integrační záměr narazí na odlišné popu-
lační stereotypy a kulturní zvyky vytvářené ev-
ropskou a muslimskou populací po staletí. Ty
pak ovlivní možnosti soužití včetně kompe-
tence k případnému začlenění do společnosti
a pro výkon profese v cílové zemi migrace.
Kompetence jako fyzické, psychické, morální
a v tom etické schopnosti vzdělání, průprava
k výkonu profese a kariérní vývoj se nezmění
za rok a zřejmě ani za generaci. Není právě
v tom klíčový rozpor prováděné migrace?  Vý-
znamné je stanovení periody, pro kterou
budou prováděny teoretické analýzy a uvažo-
vány příznivé i negativní dopady změn a jimi
vyvolaných procesů. Taktická a strategická roz-
hodnutí mohou být vnitřně rozporná. Teprve

komplexní vyhodnocení všech poznaných, vý-
znamných i zdánlivě zanedbatelných problémů
může prokázat oprávněnost minulých, součas-
ných i budoucích rozhodnutí, na jejichž kvalitě
je závislá úspěšnost řešení. V řadě případů za-
hrnujících složité systémy není pokrok zejména
v časové identifikaci následků rozhodnutí ani
viditelný, ani dosažitelný. Bez multikriteriální
analýzy prokazující přijatelná řešení a zohled-
ňující inherentní nejistoty a rizika je korektní ře-
šení nedostupné nebo špatné. To vytvoří nové
nároky na kvalitu komisařů i kritizovaných
úředníků EU, ale také v členských státech. Při
této příležitosti není od věci připomenout názor
Dr. Beneše na vrcholové řízení státu. Podle jeho
názoru je korektní existence jediného parla-
mentu: poslanecké sněmovny s tím, že místo
v podstatně duplicitního senátu by existovala
rada odborníků ve státní odborné radě. Ani ti
by nebyli neomylní. Rozhodovali by o klíčo-
vých problémech za nejistoty se zřetelem
k mnohaoborovým stochastickým procesům
ve světě. Ostatně poučení z přípravy Brexitu
prokazuje, že poslancem a vedoucím politic-
kým činitelem by neměl být nejlepší táborový

řečník ani sardonický kritik režimu, ale proka-
zatelně významný odborník. Takový expert by
si byl vědom i vlastních nedostatků objektivně
plynoucích z nejistot v dlouhodobém vývoji. 

Kvalita hodnocení a rozhodnutí je uplatňo-
vána s rostoucí věrohodností v následujících
přístupech: 
1. V současné době je využíváno nejméně vě-

rohodné expertní posouzení jako analýza
hodnotného experta (expertů) pro celé spek-
trum souvisejících problémů (volba expertů
ovlivňuje výsledek), 

2. Dokonalejší je párové srovnání jako porov-
nání řešeného problému s problémem zná-
mým. Referenční model pro příští staletí je
nedostupný, 

3. Matematické modelováni, které má k dispo-
zici výkonné počítače schopné modelovat
ohromná množství variant a historií, pro
které ale nejsou budoucí relevantní data tý-
kající se vědeckého podložení, technického
řešené a bezpečného a ekonomického pro-
vedení.

4. Analýza a vyhodnocení systému po uplynutí
doby zájmu (post mortem) neexistuje.

Dosud probíhající práce jsou prováděny na
nejméně věrohodné úrovni vysoce kvalifikova-
ných expertů. Přechod k matematickému mo-
delování je zatížen nejistotami v absenci dat

v časovém horizontu a jejich nedosažitelnosti
fyzickým modelováním. Možným pokusem
o racionální řešení je vzájemné „quasipárové
porovnání“ mezi systémy vyvíjenými jednotli-
vými renomovanými řešiteli. 

Svoji hodnotu může mít i analýza málo
pravděpodobných jevů s velkými následky
(pro které se vžil název nadprojektové příhody),
jejichž výsledky jsou významné zejména pro
politickou úroveň. Ta stojí na spoušti procesů,
které nelze opakovat. Není právě to případem
vadného rozhodnutí o Brexitu?

Politické opovrhování veřejností je realitou.
Poukázat na to, že občané nejsou schopni po-
chopit problém je dětinské. A volení politici,
kteří získali hlasy voličů bez průkazu schopnosti
měnit zákony a řídit stát, snad tuto schopnost
mají?  Záplava mediálních žvástů by měla uvol-
nit prostor pro objektivnější informace podlo-
žené osobní odpovědností autorů takových
textů. A protože žádné řešení není definitivní,
je na místě poskytnou prostor pro opravy, které
umožní reagovat na chyby, odchylky v zadání
i v podmínkách a na upřesňování původního
zadání.

Varování WEC (World Energy Council) týka-
jící se světové energetiky akcentovalo faktor,
který platí obecně v politice a to  Accountablity
– odpovědnost. Všechny instituce na straně
politického rozhodování se mají chovat zodpo-
vědně a měly by být volány k odpovědnosti za
své skutky a dlouhodobé následky rozhodnutí
i váhání. Francouzské „Avec doubt arrettez“,
tedy v případě pochyb nedělej nic, v politice
neplatí. I za nejistoty je nezbytné jednat. Sou-
časná věda k tomu poskytuje dílčí nástroje.

Humanizace technických, ekonomických
a sociálních věd má v budoucnosti respektovat
etické principy technického myšlení a jednání.
Východiskem je porozumění mezi jednotlivými
disciplínami přírodních, technických i sociál-
ních věd. Z minulosti existuje bezpočet pří-
kladů, kdy politikové i technici pracovali na zá-
sadních problémech bez přírodovědců. Nega-
tivní výsledky takových činností nacházíme
stále. Proto velké projekty budoucnosti budou
vedle plnění ekonomických a vojenských cílů
zahrnovat i dobře definovaní etické cíle. 

Dnes však již nemůžeme přehlédnout rizika
komplexu možných příčin a následků různých
rozhodnutí s katastrofickým koncem. Absolu-
tistické tendence a jejich diktát se vždy ukázaly
v minulosti pro lidstvo zhoubné. Studium his-
torie může napomoci při hledání správných
cest. Víme, že člověk má dostatek energie
k tomu, aby zničil celou biosféru. Budoucí oče-
kávaný růst lidské moci musí být provázen růs-
tem poznání a růstem odpovědnosti. Žádná
dobrá strategie se neobejde bez respektování
systému hodnot, neobejde se však ani bez její
petrifikace tak, aby zákonná moc měla dost
prostředků pro řešení konfliktů s přijatelným
konsensem. 

Všichni očekáváme další vývoj v kauze Bre-
xit. Racionální úvahy prokazují možnost no-
vého referenda již informovaných voličů. Lpění
na ustálených pravidlech předestírá mnoho
neznámých v budoucím vývoji Evropy. Všichni
čekáme, jak si povedou poučení politici a jak
budeme reagovat my občané. �

Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.
13. 7. 2016 

Autor je docentem oboru 
užitá jaderná fyzika
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Při obchodních setkáních a stejně tak
během řady konferencí k problema-
tice zahraničního obchodu a vývozu

investičních celků je ze strany zástupců
čes kého průmyslu identifikován stále
stejný problém. Jedná se o ztrátu pozic če-
ského průmyslu na světových trzích při vý-
vozu investičních celků.

Podle podílu průmyslu na hrubém do-
mácím produktu je Česká republika nejprů-
myslovější zemí Evropské unie. Silnou
stránkou našeho průmyslu je dlouhá tra-
dice v některých odvětvích. Více než polo-
vina průmyslové výroby jde na vývoz, jenž
v současné době tvoří především vývoz
automobilů a dopravních prostředků. Sek-
tor automobilové výroby byl v devadesá-
tých letech silně podpořen formou inves-
tičních pobídek ze strany státu. V současné
době se ovšem nadměrná závislost na vý-
vozu automobilů ukazuje jako problema-
tická z důvodu nízké diverzifikace. Pokraču-
jící růst vývozu automobilů tuto jedno-
strannou závislost dále prohlubuje. Dalším

růstem podílu automobilového průmyslu
na vývozu namísto vývozu špičkových od-
větví jako je energetika nebo letecký prů-
mysl západní vyspělé ekonomiky nedohá-
níme a nedoženeme. Naopak nás doženou
rozvíjející se ekonomiky východu. Hlavním
nositelem prosperity jednotlivce, firmy
a potažmo státu je tvorba a výše přidané
hodnoty. Tu lze dosáhnout jen za předpo-
kladu, že dané subjekty disponují úspěš-
ným vývojem a progresivními, výrobou
podpořenými výkonnými technologiemi.
Montovny, supermarkety a sklady nositeli
vyšší přidané hodnoty a tedy hospodář-
ského růstu a prosperity zcela jistě nebu-
dou.

Řešením je nepochybně nezbytná diver-
zifikace v oblasti vývozu tak, aby v blízké
budoucnosti i další a především tradiční
odvětví vývozu českých podniků byla
stejně úspěšná a mohla realizovat výrobu
a projekty právě s vyšší přidanou hodno-
tou. Tradičním odvětvím vývozu českých
podniků je oblast investičních celků pro

energetiku, kde byla Česká republika vždy
jedním z nejvýznamnějších světových
hráčů. Investiční celky pro energetiku byly
dodávány do řady zemí celého světa jako
např. Čína, Turecko, Pákistán, Brazílie,
Indie, Egypt, Sýrie, Spojené Arabské Emi-
ráty, Maroko, Alžír, Irán, Irák, Mexiko, Ban-
gladéš a další. Vývoz investičních celků
z České republiky měl vždy významný
podíl v rámci celosvětové konkurence a to
až do privatizace státních podniků zahra-
ničního obchodu, která způsobila pokles
vývozu nejen investičních celků, ale i po-
kles vývozu obecně. Privatizací podniků za-
hraničního obchodu stát ztratil možnost
aktivně řídit významnou oblast vývozu,
tedy exportní politiku, a tím i možnost
přímo uplatňovat nebo prosazovat plnění
mezinárodních hospodářských smluv a tak
prosazovat vliv v mezinárodním měřítku.

Původní oblasti jako energetické inves-
tiční celky, petrochemické investiční celky,
dopravní investiční celky, těžební a důlní
investiční celky, které byly tahouny export-

Export investičních celků

Zahraniční obchod zaujímá v každé ekonomice mimořádný význam a zvláště pak v malé ekonomice
s převažující industriální výrobou jakou má Česká republika, která v evropském ale i světovém
měřítku patří k nejotevřenějším ekonomikám. Vývoz v našem hospodářství vždy představoval důležitý
prvek hospodářského růstu. Je-li hodnota exportu vyšší než hodnota dovozu, tvoří rozdíl přírůstek
hrubého domácího produktu. Velká část dnes bohatých zemí své bohatství získala právě díky exportu
svých výrobků do zahraničí. Vývoz obecně zvyšuje a přispívá k růstu domácí ekonomiky a má
nepochybně také politický význam pro naplňování mezinárodních dohod a do značné míry
spoluvytváří postavení České republiky ve světě.
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ních úspěchů České republiky, se na dneš-
ním vývozu podílí jen v minimální míře
a v hospodářství tak zůstává značný nevy-
užitý potenciál růstu mimo oblasti auto-
mobilového průmyslu. Pro prosazení kon-
cepčních změn v podpoře vývozu investič-
ních celků resp. obnovení aktivní role státu
je nezbytná úprava v Exportní strategii
České republiky, pro kterou je možné vy-
cházet především z našich zkušeností z ob-
dobí úspěšného vývozu.

Vládou přijatá proexportní strategie ČR
zdůrazňuje význam exportu se zaměřením
na rostoucí ekonomiky, kde s růstem hos-
podářství existuje potřeba budování no-
vých energetických kapacit a tedy i poten-
ciál pro spolupráci v budování energetic-
kých zdrojů. Česká republika má k dispozici
špičkové zařízení a know-how v oblastech
strojírenství a výstavby investičních celků
klasické i jaderné energetiky včetně odpo-
vídajících projekčních činností a technické
pomoci při výstavbě. Pro podporu vývozu
může Česká republika nabídnout financo-
vání České exportní banky a dát záruky pro
omezení rizik prostřednictvím EGAP. ČR
a její podniky mají ve světě ještě stále mi-
mořádný zvuk, reference a postavení a jde
tedy o příležitost k dalšímu rozvoji prů-
myslu při vývozu investičních celků.

Jedním z důvodů pro přímé uplatnění
vlivu státu je skutečnost, že v řadě zemí
světa o významných projektech a obchodě
nerozhoduje trh, ale stát a politici a většina
infrastrukturních zakázek je zadávána stá-

tem. Potenciální obchodní partneři nebo
velké a významné podniky jsou přímo ří-
zeny a kontrolovány politiky a státem. Pro
zajištění podpory našeho průmyslu na
takto významných úrovních je samozřejmě
potřeba odpovídající partner, tedy opět
stát, např. v podobě státní nebo polostátní

společnosti pro oblast podpory exportu
a prosazování českého průmyslu u vý-
znamných projektů.

Nové projekty jsou výzvou a příležitostí,
nikoli problémem, a do doby než bude roz-
hodnuto o výstavbě nových jaderných
zdrojů v ČR lze udržet odborné týmy
a uplatnit a prohloubit zkušenosti, rozšířit
know-how, dovednosti a reference našich
firem a odborníků na zahraničních projek-
tech za cizí peníze a to v podobném roz-
sahu jako může být budoucí podíl domá-
cích firem na dostavbě našich jaderných
zdrojů.

Oblast financování a míra investic

Významnou roli pro zapojení Českých
firem do projektů výstavby investičních
celků ve světě je financování a pojištění. Za
tímto účelem byla zřízena Česká exportní
banka (ČEB) jako specializovaná bankovní
instituce pro státní podporu vývozu.
Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou sou-
část systému státní proexportní politiky.
Posláním ČEB je poskytovat státní pod-
poru vývozu, a to poskytováním a financo-
váním vývozních úvěrů a dalších služeb
s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje
služby nabízené domácí bankovní sousta-
vou o financování vývozních operací vyža-
dující dlouhodobé zdroje financování.
Umožňuje tím českým vývozcům vstupo-
vat do soutěže na mezinárodním trhu za
podmínek srovnatelných s těmi, které vy-
užívá jejich hlavní zahraniční konkurence.
Základní kapitál ČEB je po navýšení
v únoru 2016 celkem 5 mld. Kč.

EGAP je akciovou společností plně vlast-
něnou státem. Česká republika svá akci-
onářská práva vykonává prostřednictvím
ústředních orgánů státní správy. Rozhodu-
jící činností společnosti je pojišťování vý-
vozních úvěrů proti vývozním úvěrovým ri-
zikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci
teritoriálních a tržně nezajistitelných ko-
merčních rizik. Základní kapitál EGAP je po
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navýšení v lednu 2016 celkem 4,075
mld. Kč.

Pro významné projekty výstavby inves-
tičních celků jsou ovšem možnosti uvede-
ných institucí velmi omezené a naprosto
nedostačující. Jakákoli významnější za-
kázka převýší finanční možnosti. Je nanej-
výše žádoucí významně navýšit úvěrové
kapacity obou institucí tak, aby byla umož-
něna podpora vývozu investičních celků
doplněním také konkurenceschopnou na-
bídkou financování. Vzhledem k faktu, že
míra zadlužení ČR je v porovnání s dalšími
vyspělými zeměmi nízká,  má ČR výhodu
velmi nízkých úrokových sazeb  viz. graf
(Úrokové sazby fin. trhů).

Máme tedy jedinečnou příležitost této
výhody v podpoře exportu využít. Dle stu-
die OECD i přes uvolněné měnové politiky
vyvolané krizí, se korporace do kapitálo-
vých výdajů za účelem zajištění svého bu-
doucího růstu nijak nehrnou a ekonomický
růst v řadě regionů částečně právě v dů-
sledku nedostatku kapitálových investic
stagnuje. Na druhé straně v některých čás-
tech světa s poměrně silnou přítomností
státem vlastněných podniků se investuje
hodně. Uvedené podtrhuje roli a význam
státu pro podporu investic zejména v ob-
dobí jejich stagnace.

Potenciál při výstavbě 
jaderných zdrojů ve světě
Na grafu (Projection 2016 - 2061 of Nuclear
Reactor) je znázorněn odhad předpokladu
potřeby nových kapacit jaderných bloků
pro výrobu elektrické energie, jež by měly
být uvedeny do provozu v průběhu příštích
desetiletí pro pouhé vyrovnání kapacit od-
stavovaných jaderných bloků. Graf vychází
z předpokladu obecné životnosti 40 let
vyjma bloků v LTO (Long Term Operation)
a dále u 59 bloků, které přesáhly životnost
40 let, je uvažováno s provozem do konce
platného povolení k provozu.

I za předpokladu, že všechny projekty,
které jsou ve výstavbě s předpokládaným
uvedením do provozu v roce 2021, tedy
zhruba 10,5 instalovaného bloku ročně,
klesne celková kapacita nainstalovaných
jaderných elektráren o 1,7 GW do roku
2020. Celkem 22 dalších jaderných bloků
(ve srovnání s koncem roku 2015) by mu-
selo být uvedeno do provozu před koncem
roku 2020 pro zachování současných kapa-
cit jaderných elektráren. To odpovídá asi
čtyřem dalším blokům připojených za rok
a tedy zvýšení roční instalace nových ja-

derných bloků asi na 15. Tato míra insta-
lace by byla asi třikrát vyšší než součas-
ných 46 spuštěných bloků za více než
deset let od roku 2006 do července 2016.
Ve skutečnosti a vzhledem i k nejkratší prů-
měrné době výstavby by u 17 z těchto 22
bloků měla být zahájena výstavba v násle-
dujícím roce a všechny by musely být uve-
deny do provozu dle harmonogramu.
V následujícím desetiletí, tedy do roku
2030, by mělo být uvedeno do provozu 187
nových jaderných bloků (175 GW) pro za-

chování status quo, což znamená čtyřná-
sobnou rychlost výstavby nových bloků
proti desetiletí uplynulému.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že
potřeba výstavby nových kapacit jader-
ných bloků ve světě je mimořádnou příle-
žitostí pro rozvoj špičkového průmyslo-
vého odvětví, jakým právě jaderná energe-
tika je.

Pokračování rozvoje oboru jaderné ener-
getiky může zajistit diverzifikaci struktury
našeho exportu, kdy v současné době pří-
liš vysoký podíl automobilového průmyslu
a orientace na export do zemí EU by byl
doplněn o další širokou oblast vývozu in-
vestičních celků. Tímto krokem kromě di-
verzifikace struktury exportu vzroste vý-
znam našeho průmyslu a státu samotného
ve světě.

Česká republika vždy dokázala budovat
energetické investiční celky po celém světě
v oblasti klasické i jaderné energetiky. Tato
činnost byla obchodně zajišťována podni-
kem zahraničního obchodu Škodaexport,
který měl zastoupení v řadě zemí a mohl
tak prosazovat obchodní spolupráci, uplat-
ňovat zájmy českého průmyslu a export ve
významném oboru, jakým průmysl, inves-

54
3I2016

Potenciální projekty výstavby jaderných elektráren v nových zemích



tiční celky a energetika bezesporu je. ČR se
svou průmyslově a proexportně zaměře-
nou ekonomikou tak získávala významné
možnosti spolupráce a uplatnění zkuše-
ností a kapacit našeho průmyslu v zahra-
ničí a tím přispívala k dalšímu rozvoji do-
mácího průmyslu a růstu hospodářství.

Jaderné bloky ve výstavbě

Počet jaderných bloků ve výstavbě se sni-
žuje z 67 v roce 2013 na 58 v polovině roku
2016. Uvedený počet bloků ve výstavbě je
v porovnání s maximem z roku 1979, kdy
bylo ve výstavbě 234 bloků s kapacitou
přes 200 GW, poměrně nízký. Nicméně 48
z těchto projektů se nikdy nedokončilo.
Rok 2005, kdy bylo ve výstavbě 26 bloků,
znamenal rekordní minimum od začátku
jaderné éry v roce 1950.

V roce 1997 v době podpisu Kjótského
protokolu byl instalovaný výkon jaderných
elektráren ve světě 344 GW a dále do pod-
pisu smlouvy v Paříži na konci roku 2015
se instalovaný výkon zvýšil na 378 GW
(včetně 35,5 GW v LTO). Toto navýšení
o cca 10 % kapacity s nárůstem výroby
elektřiny o 178 TWh ročně představuje ná-
růst přibližně o 8 % výroby. Nicméně,
vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce
ve stejném období, klesl podíl výroby z ja-
derných zdrojů z 17,5 % na méně než 11 %.
Z uvedeného vyplývá, že i přes prosazo-
vání jaderné energie jako technologie
vhodné pro řešení problémů se změnami
klimatu, se v posledních dvou desetiletích
její podíl a tedy i přínos snižuje. Pokud má
jaderná energetika přispět k řešení prob-
lému změny klimatu, musí dojít ke změně
tohoto negativního trendu na celosvětové
úrovni a výrazně zvýšit počet budovaných
jaderných bloků jak v rámci stávajících ze-
mích s již rozvinutou jadernou energetikou
,tak také expandovat do zemí nových.

V současné době sedm států pokročilo
ve svém jaderném programu (Bangladéš,
Litva, Turecko, Vietnam, Jordánsko, Polsko
a Egypt) a další dvě (Bělorusko a Spojené
arabské emiráty) začaly budovat své první
jaderné elektrárny. Existuje přibližně dal-
ších 11 zemí, v nichž se jaderná energie
plánuje (Chile, Indonésie, Kazachstán,
Thajsko, Saúdská Arábie, Izrael, Keňa,
Laos, Malajsie, Maroko a Nigérie) a dále
dalších 20 zemí, které rozvoj jaderné ener-
getiky zvažují.

Závěr
Potřeba výstavby nových kapacit jader-
ných bloků ve světě je mimořádnou příle-
žitostí pro další rozvoj špičkového prů-
myslového odvětví, jakým právě jaderná

energetika je. Vývozem investičních celků
kromě diverzifikace struktury exportu
vzroste také význam našeho průmyslu
a státu samotného. Česká republika vždy
dokázala budovat energetické investiční
celky po celém světě. Tato činnost byla
obchodně zajišťována podniky zahranič-
ního obchodu, které měly zastoupení
v řadě zemí po celém světě a mohly tak
prosazovat obchodní spolupráci, uplatňo-
vat zájmy českého průmyslu a export ve
významném oboru, jakým průmysl, inves-
tiční celky a energetika bezesporu je.
Česká republika se svou průmyslově
a proexportně zaměřenou ekonomikou
tak získávala významné možnosti spolu-
práce a uplatnění zkušeností a kapacit na-
šeho průmyslu v zahraničí a tím přispí-
vala k dalšímu rozvoji domácího prů-
myslu a růstu hospodářství. �

Ing. Jaromír Krásný, 
emeritní ředitel Škodaexportu v Pekingu
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Současný stav zneškodňování RAO

Ve většině jaderných elektráren vzniká 20 až 30 t různých nízko-
aktivních odpadů ve formě zamořených plastů, tkanin, dřeva, pa-
píru a gumy. Podobné spalitelny odpadové látky mohou vznikat
i v zařízeních jaderného výzkumu, na klinikách a v průmyslu.

Například po uvedení bloku V 1 jaderné elektrárny Jaslovské
Bohunice (EBO) do provozu vzniklo 50 m3 různého odpadu. Toto
množství se zvětšovalo a ustálilo se na 200 m3 ze dvou bloků za
rok. Z hlediska aktivity se tento odpad třídí na neaktivní (do 3,7.10-1

Bq.cm-2), nízkoaktivní (do 3,7.102 Bq.cm-2) a vysokoaktivní (nad 3,7.102

Bq.cm-2). RAO má takovéto radionuklidové složení: Co 60, Co 58,
Mn 54, Ag 110, Cs 137, Cs 134, Nb 95, Ce 144. Po zavedení obje-
mové redukce byl ve Výzkumném ústavu jaderných elektráren
(VÚJE) v Jaslovských Bohunicích rozpracován a realizován nový
způsob třídění a evidence odpadů, a to na:

U – vysokoaktivní odpad pro uložení bez zpracování
L – lisovatelný odpad
S – spalitelný nízkoaktivní odpad, jehož zneškodňování je před-

mětem tohoto článku.
Koncepční řešení spaloven RAO je zpravidla ve dvou varian-

tách, které se navzájem liší způsobem chlazení spalin. Obě řešení
předpokládají podtlakový režim.

Spalovna RAO s chlazením spalin přisáváním vzduchu
Spalovnu tvoří komorová, popř. rotační pec 2 s dohořívací komo-
rou 3, směšovací chladič 5, dvě větve tkaninových filtrů 8, aktivní

filtr 9 a spalinový ventilátor 10. Rotační pec je univerzální spalovací
zařízení pro likvidaci RAO (obr. 2). Přední část tvoří pevná vstupní
hlava, opatřená stabilizačním hořákem a přívodem (I) vzduchu. Na
vstupní hlavu navazuje spalovací pec, kterou tvoří skloněný oce-
lový buben vyložený žárobetonem. Sklon bubnu a jeho otáčení za-
jišťují dobré promíchávání a spalování po celé délce. Plynový
hořák (popř. na lehký topný olej) zabezpečuje konstantní teplotu
v peci v rozsahu 900 až 1000 °C. Funkcí dohořívací komory je za-
jistit dokonalé vyhoření všech spalitelných látek. Za tím účelem se
přivádí (II) vzduch 13 (obr. 1), anebo je zde zabudován hořák pro
spalování tekutých RAO. Směšovací chladič 5 je proveden ze žá-
ruvzdorného materiálu a dokonalé promísení chladicího vzduchu
a spalin zajišťuje lopatková mříž. Podle teploty spalin na výstupu
z chladiče ovládá regulátor klapku na vzduchovém potrubí.

Zabezpečení ekologického provozu spalovny vyžaduje filtraci po-
mocí tkaninového filtru 8 (druhá větev v rezervě, např. řada FV, vý-
robce ZZN Praha). Životnost kapsovitých vložek je asi 15 000 h. Prů-
tok filtru je v rozsahu 0,75 až 1,5 m3.s-1 při filtrační rychlosti 3 až
6 cm.s-1. Hodnota tlakové ztráty dosahuje 800 až 1 600 Pa při kon-
centraci do 100 g.m-3. Zachycení radionuklidů se provádí ve filtrač-
ním zařízení pro dvoustupňovou filtraci (např. řada FAH, Vzducho-
technika, Nové Město nad Váhom). Životnost zařízení je 30 roků a je
určeno pro nepřetržitý i přerušovaný provoz v podtlaku.

Spalovna RAO s chlazením spalin 
pomocí trubkového chladiče
Na rozdíl od spalovny s chlazením spalin přisáváním vzduchu je

Zneškodňování radioaktivních odpadů spalováním
Rozvoj jaderné energetiky v ČSSR postavil do popředí problém bezpečného zneškodňování
radioaktivních odpadů (RAO) vznikajících při provozu jaderných elektráren VVER 440 a 1000. Základní
koncepce zneškodňování RAO, respektující specifické podmínky ČSSR, byla stanovena Usnesením
předsednictva vlády č. 197/1979. Předpokladem její realizace bylo zabezpečení urychleného vývoje
potřebných technologií a zahájení komplexního aplikovaného výzkumu.
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zde chlazení zabezpečeno trubkovým výměníkem 7 spaliny –
vzduch. Při špičkovém nárůstu teploty spalin je provedeno smě-
šování vzduchem pomocí klapy 6, ovládané regulátorem. Výho-
dou je přibližně pětinásobně menší množství spalin a nižší di-
menze filtrů a spalinového ventilátoru. Nevýhodou je zanášení
výměníku a filtrů a pomalejší regulace teploty spalin vlivem aku-
mulace tepla.

Zařízení výměníku spaliny – voda s využitím odpadního tepla
není u spaloven RAO možné s ohledem na radiační bezpečnost.

Spalovna RAO ve VÚJE

V ČSSR se od r. 1986 veškerý RAO skupiny S spaluje ve VÚJE,
kde bylo experimentálně postaveno zařízení o jmenovitém vý-
konu 40 kg.h-1 na tzv. suché spalování RAO se slabým zamo-
řením zářiči β. Jako spalovací jednotka je zde instalována
upravená dvoustupňová pec SP602. Vyráběná typová řada
pecí (výrobce Uranové doly Západní Čechy) umožňuje spalo-
vání 30 až 240 kg.h-1 RAO (obr. 3). Jedná se o pec s pevným
roštem a s mechanickým odvodem tuhých zbytků. Jako topné
médium je použit propan-butan. Pytle s RAO jsou pomocí dál-
kového ovládání podávány do ohniště. Vystupující spaliny
o teplotě 1 000 °C jsou ochlazovány v trubkovém chladiči
(vzduch – spaliny) na teplotu nižší než 150 °C, aby nedošlo
k poškození tkaninového filtru. Tato teplota však musí být nad
teplotou rosného bodu. Teplota spalin na vstupu do chladiče
kolísá v krátkých časových intervalech 8 až 12 min. v rozsahu
600 až 1 000 °C.

Filtrační dvoustupňový systém, složený z tkaninového filtru FV-
25 a absolutního filtru FAH 5100, má velmi dobrou účinnost
a emise dosahují 0,01 % celkové spalované aktivity. Má za úkol
emise zejména Cs a Co a dalších radionuklidů, vznikajících ze
směsi korozních produktů obsahujících prvky Co, Zn, Mn a Zr/Nb.
Průměrné radiační zatížení personálu je 3,1 mSv/rok, což je 6 %
maximální přípustné dávky podle mezinárodních norem.

Provoz ukázal, že ve spalovně RAO při stanoveném technolo-
gickém režimu je možné spalovat s dobrým faktorem objemové
redukce a že čištění spalin od radionuklidů filtračním zařízením
dosáhlo předpokládané účinnosti. Výsledným produktem spalo-
vání je popel a popílek, který lze po následném zpracování ukládat
na regionálním ložisku RAO.

Výzkumné práce na spalovacím zařízení ve VÚJE

Výsledky a zkušenosti z provozu ukázaly na potřebu dalších vý-
zkumných a vývojových prací v oblasti optimalizace provozu
a zvětšení výkonnosti zařízení. Proto se od r. 1987 zapojila také
katedra energetiky VŠB Ostrava do vývoje nové spalovny RAO
o výkonu 100 kg.h-1. Spalovna je určena pro čs. energetiku a ex-
port do zemí RVHP a do roku 1995 se požaduje až 25 spaloven
RAO. Práce jsou řešeny v rámci státního výzkumného úkolu Mi-
nimalizace tvorby, zpracování a trvalé uložení RAO z jaderných
elektráren typu VVER, č. A-01-159-812/05.

Řešení probíhá ve dvou etapách. V první je řešena optimalizace
spalování na stávajícím zařízení a ve druhé návrh koncepce nové
spalovny.

Optimalizace spalování na stávajícím zařízení

Cílem výzkumu v této etapě je dosažení minimálního faktoru ob-
jemové redukce (80 až 100), dokonalého spalování s minimálním
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množstvím nespálených látek, maximální vazby radionuklidů do
popela a dosažení nejvyšší filtrační účinnosti.

Výzkum měl za cíl
- sběr údajů o tvorbě a charakteru RAO
- stanovení možných technologií spalování a určení optimál-

ního schématu spalovny RAO s ohledem na plné využití tuzem-
ských zařízení

- sledování výstupních produktů (spaliny, popel) z hlediska
ochrany životního prostředí.

Experimenty byly rozděleny na tyto dvě části:
- měření bez spalování RAO za studena a za provozu obou ho-

řáků s cílem určit jednotlivé ztráty a aerodynamickou charakteris-
tiku traktu

- měření se spalováním RAO.
Měření tlaků a teplot po celé délce spalinového traktu bylo za-

jištěno v osmi místech (ve spalovacím a dohořívacím prostoru,
mezi pecí a chladičem, před a za tkaninovým filtrem, za absolut-
ním filtrem, před a za spalinovým ventilátorem) plášťovanými ter-
močlánky o průměru 1 a 3 mm PtRh-Pt s minimálním zpožděním
a indukčními tlakovými snímači SE Labs (Anglie). Analýza spalin
byla prováděna plynovým analyzátorem Dräger MSI 2000 (CO,
CO2, O2, SO2 a NOx), Irex II a Junkalor Permolyt 2. Snímače a ana-
lyzátory byly zapojeny na pětikanálové liniové zapisovače Servo-
gor.

Studené zkoušky ukázaly na rezervy ve vzduchospalinovém
traktu. Z naměřených veličin vyplynulo, že trasa má nevhodnou
charakteristiku a spalinový ventilátor pracuje v nestabilní oblasti.
Další práce na úpravách zařízení souvisely s utěsňováním celé
trasy od hořáků až po spalinovou klapku. Došlo také k výměně
oběžného kola radiálního ventilátoru. Spalinovým traktem může
protékat až 0,8 mN

3.s-1. Dále byly stanoveny režimy, ve kterých se
nedoporučuje zařízení provozovat, neboť při cyklickém přikládání
RAO může docházet k přetlaku ve spalovacím prostoru a k nedo-
konalému spalování se vznikem sazí, zanášením filtrů a ekologic-
kými vlivy. 

Pro vlastní vyhodnocení zkoušek s RAO bylo vybráno šest re-
žimů. Při měření 2. 2. 1988 bylo spáleno celkem 250 kg RAO (z
toho 16 kg vysoce výhřevného). Výkon spalovny byl 58 kg.h-1.
Odpad byl průměrován a intervaly dávkování byly stanoveny
podle výstupní teploty spalin z pece.

Na obr. 4 jsou vyneseny průběhy teploty spalin CO2, O2, CO2 +
O2 a přebytku vzduchu na výstupu z pece v době 10.59 a 11.49 h,
kdy byl dávkován pouze nízkovýhřevný odpad. Jak vyplývá z ob-
rázku, v okamžiku dávkování dojde k rychlému vzestupu teploty
(vzplanutí dobře spalitelných látek) a pak k pomalejšímu vyhoří-
vání. Minimální vstupní teploty spalin se pohybovaly v rozmezí
450 až 630 °C, koncentrace CO2 od 4 do 12 % a O2 od 5 do 15 %.
Výskyt CO byl zaznamenán v 11 a 15. minutě. Přebytek vzduchu
kolísal od 1,2 do 5,5. Po celou dobu měření byl chladič zapojen
jako čtyřcestný a nebyly potíže se zachováním podtlaku v celém
traktu. 

Při dalším měření – 3. 2. 1988 – bylo spáleno 337 kg RAO (z toho
120 kg vysoce výhřevného, 60 kg plastů a gumy). Výkon spalovny
dosáhl maximální úrovně 98 kg.h-1.

Na obr. 5 jsou obdobně vyneseny tytéž průběhy při dávkování
vysoce výhřevného odpadu v době 11.25 a 12.35 h. Spalování
probíhá za vyšších teplot. Průtočné množství spalin je v rozsahu
0,4 0,7  mN

3.s-1 a je dosaženo nižších hodnot přebytku vzduchu. Při
poklesu O2 na nulovou hodnotu vzniká nedokonalé spalování
s tvorbou sazí, které zanášejí chladič a tkaninový filtr. Při nárůstu
tlakové ztráty filtru až na 5 500 Pa dochází automaticky k jeho re-
generaci. 

Provedené zkoušky umožnily optimalizovat spalování a sta-
novit předpoklady pro stabilní provoz s minimalizací tvorby sazí
a se snížením nedopalu. Negativním důsledkem tvorby sazí je
zanášení spalinového traktu, snížení přestupu tepla v chladiči
a nedodržení podtlakového režimu s nebezpečím výronu radio-
aktivních plynů do spalovny. Dále byl určen optimální způsob
dávkování a doba vsázení, zejména u odpadů z plastů, které je
nutné prokládat textilem a papírem (pro minimalizaci tvorby
CO). Optimální teplota ve spalovací komoře je 750 až 800 °C. Při
vyšších teplotách dochází k vývinu prchavých radionuklidů a při
nižších teplotách k nedokonalému spalování. Při překročení tep-
lot za chladičem nad 150 °C je nutná regulace přisáváním do
vstupního proudu spalin. Optimální podtlak ve spalovací ko-

moře je 50 až 80 Pa a při snížení na 20 Pa je nutná regenerace
filtrů.

Provozní teplotu ve spalovací komoře je možné udržet jen spa-
lováním RAO bez provozu hořáku H1. Optimální teplotu v doho-
řívací komoře (1 000 až 1 100 °C) lze udržet jen při provozu hořáku
H2. Se zvyšováním teploty a množstvím spalin je nutné zvyšovat
chladicí výkon, který je omezený. Zároveň stoupá aerodynamický
odpor a je nutné zvyšovat výkon ventilátoru. Vyšší průtoková
rychlost pak nepříznivě ovlivňuje i účinnost filtračního zařízení.

Koncepce nové spalovny RAO o výkonu 100 kg.h-1

Získané výsledky a zkušenosti z provozu spolu s modelovým vý-
zkumem na simulačním matematickém modelu spalovny umož-
nily návrh nového koncepčního řešení spalovny RAO se zvýšenou
výkonností. Charakteristika a technické podmínky jsou uvedeny
v tab. 1 a celkové schéma je na obr. 6. Prototypová spalovací pec
je dvoukomorová na principu pyrolýzy. Tento způsob spočívá
v destilaci RAO s částečným přístupem vzduchu a v následném
spálení uvolněných plynů a získání suchého koksového zbytku.
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Ke zplyňování dochází již při teplotách okolo 400 °C. Zbytkovým
produktem je koks, sestávající z 80 až 90 % anorganických složek
RAO a 10 až 20 % uhlíku. Předností této metody je skutečnost, že
škodlivé látky, např. chloridy, těžké kovy, dioxiny, radionuklidy
a různé soli, zůstanou vázány na suchý zbytek destilace a neuvol-
ňují se do spalin. Zlepšení tohoto účinku je dosahováno i přísadou
vápna do RAO. 

Obě komory spalovací pece jsou vyhřívány jedním hořákem na
lehký topný olej a jedním hořákem na spalování kontaminova-
ných olejů a likvidaci kapalných RAO (upravený hořák VHT 30-
ZTS Litomyšl nebo Venterm 2L – Ventilátor RO Zagreb).

Potřeba likvidace kapalných RAO vyplývá např. z množství je-
jich produkce (300 až 650 m3 ročně v EBO). Celková aktivita se po-
hybuje v rozmezí 10 kBq/rok až 10 MBq/rok. Ve směsi převládají
izotopy, zejména Cs 137, Cs 134 a Co 60.

Dvoukomorové dávkovací zařízení s optimální dávkou 5 až 7 kg
RAO zabraňuje výronu spalin do spalovny. Je prováděno auto-
maticky, v závislosti na teplotě a podtlaku v peci. Přesuvný me-

chanický rošt zabezpečuje dokonalé promíchání RAO. Sběr po-
pela je proveden přes výsypku do hermeticky připojeného sudu.
Celý proces je dálkové řízen.

Schéma umístění jednotlivých zařízení s blokovým regulačním
schématem je na obr. 7.

Optimální hodnota podtlaku v peci je regulována podle žádané
hodnoty regulační klapkou před spalinovým ventilátorem, kterou
vyrovnávají narůstající odpory filtrů. Podle hodnoty snímaného
podtlaku v peci je také řízena automatická regenerace filtrů FV 25.
Měla by probíhat vždy před vsazením nové dávky, kdy je v peci
minimální teplota. Regulační obvod regenerace filtrů má proto
i vazbu na teplotu ve spalovacím prostoru pece.

Základní podmínkou pro ustálený provoz spalovny je udržení
teplot v peci v žádaném teplotním intervalu. Dolní mez je stano-
vena teplotou, která zajišťuje kvalitní průběh zplyňování a násled-
ného vyhoření. Horní mez je omezena maximálně přípustnou spa-
lovací teplotou v dohořívací komoře. Teplota se udržuje v tomto
rozmezí regulací přívodu vzduchu Qv1 do pyrolytického prostoru.

Snímáním teploty před vstupem do filtru FV 25 je regulován
průtok vzduchu chladičem. Žádaná teplota před filtrem se nastaví
regulační klapkou směšovacího zařízení, řízenou regulačním ob-
vodem. Tento obvod zabezpečuje i minimální teplotu spalin, aby
nedocházelo k poklesu pod hodnotu rosného bodu. Dojde-li k ha-
varijnímu překročení teplot, kdy není možné regulovat teplotu t4,
otevře se automaticky obtok, kterým se vedou spaliny kolem
obou filtrů. Tím je zajištěna jejich ochrana před poškozením.
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Zneškodnění dalších škodlivin ve spalinách předpokládá použití
chemického čištění spalin, obvykle na základě polosuché nebo
mokré technologie. U polosuché technologie (teplota spalin je
vyšší než teplota rosného bodu) se používá jako chemické činidlo
vápenné mléko.

Ve vyčištěných spalinách při spalování komunálního odpadu
obdobného složení jako RAO je podle takováto hmotnostní kon-
centrace:
kysličník siřičitý SO2 50 % ze vstupní koncentrace
chlorovodík HCl < 50 mg.m-3

rtuť Hg <100 μ.m-3 (0,1013 MPa, 0°C)
popílek z tkaninového filtru <10 mg.m-3

Mokré technologie čištění spalin (teplota spalin je nižší než tep-
lota rosného bodu) používají jako chemické činidlo kyselou nebo
neutrální prací kapalinu. Hmotnostní koncentrace škodlivin ve vy-
čištěných spalinách se uvádí takto:
Oxid siřičitý SO2 <100μg.m-3

Chlorovodík HCl <10 mg.m-3 (0,1013 MPa,  0°C)
Popílek <10mg.m-3

Zneškodnění škodlivin pomocí mokré technologie čistění spa-
lin, která se předpokládá i ve spalovnách RAO je souhrnně uve-
deno v tab. 2.

Závěr

Technologie spalování RAO je ve světě široce požívaná metoda
pro objemovou redukci a zneškodňování RAO. Vybudovaná ex-
perimentální spalovna VÚJE je v ČSSR prvním krokem k vývoji
modernějšího a výkonnějšího zařízení pro spalování tuhých a ka-
palných RAO, určeného také pro export do zemí RVHP.

Výsledky výzkumu umožní potenciálnímu výrobci – Vítkovic-
kých železárnám a strojírnám a Uranovým dolům Západní Čechy
– také výrobu spaloven malých výkonů, určených pro průmyslové
podniky a zdravotnická zařízení, splňující náročná ekologická kri-
téria, jakým stávající zařízení nevyhovovala. �

Doc. Ing. Pavel KOLAT, CSc., 
VŠB, katedra energetiky, Ostrava
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Turbína pro projekt MeyGen na výrobu
energie z přílivového proudu v úžině
Pentland Firth byla představena za měs-

tem Inverness ve Skotské vysočině. Po cere-
moniálu, kterého se zúčastnila Nicola Sturge-
onová, započala cesta cca 15 metrů vysoké (49
stop) turbíny, s čepelemi o průměru 16 metrů
a s hmotností téměř 200 tun, do místa projektu
ve vodách za severním pobřežím Skotska mezi
Caithness a Orknejemi. 

Tato turbína bude v počáteční fázi projektu
první ze čtyř turbín, které se instalují pod
vodou a z nichž každá má kapacitu 1,5 mega-
wattů (MW).

Developer Atlantis Resources v Edinburghu
však doufá, že projekt, na který skotská vláda
vyhradila 23 milionů liber, bude mít nakonec
269 turbín s kapacitou 398 MW, což je dostatek
elektrické energie pro 175 000 domácností.

Maf Smith, zástupce výkonného ředitele
lobbingové skupiny RenewableUK, k tomu
řekl: „Nová technologie jako tato bude náš
národ zásobovat elektrickou energií v následu-
jících desetiletích.“

Nicola Sturgeonová vyzvala vládu Spoje-
ného království k ukončení nejistoty kolem do-
tací na podobné projekty a varovala, že pokud
se tak nestane, hrozí nebezpečí nenapravitelné
škody pro mořský energetický sektor. Uvedla:
„Jsem neuvěřitelně pyšná na vedoucí roli
Skotska při řešení klimatických změn, jehož

nesmírně důležitou součástí jsou investice do
obnovitelných mořských zdrojů. MayGen po-
sílí sektor obnovitelných mořských zdrojů ve
Skotsku a vytvoří nezbytná pracovní místa pro
kvalifikovaný personál s využitím odborných
znalostí získaných na pevnině ve Skotsku,
které by se jinak ztratily v zahraničí.“

Tim Cornelius, výkonný ředitel společnosti
Atlantis Resources, mj. zdůraznil: „Dnešek je
historickým milníkem nejen pro Atlantis
a naše partnery projektu, ale také pro celý glo-
bální mořský energetický sektor. Jsem ne-
smírně pyšný na to, že se tohoto klíčového
okamžiku dosáhlo po 10 letech neúnavné
práce, příprav a plánování na straně všech,
kteří se na projektu podíleli. Dnešek je dnem,
kdy se mořský energetický sektor představil
jako nové, nejvíce vzrušující aktivum v oblasti
obnovitelné a udržitelné výroby v budoucím
energetickém mixu Spojeného království. Je
to průmysl, který vytváří pracovní místa,
a Skotsko je nesporně světovým lídrem tohoto
rychle rostoucího sektoru.“

Maf Smith vyzdvihl, že projekt MayGen je
„velkým krokem vpřed z hlediska rozsahu“
a představuje „obrovskou podporu pro udr-
žení vedoucí pozice Británie“ v sektoru obno-
vitelných zdrojů. „Skutečnost, že první turbína
byla sestrojena na místě, které bylo něco jako
výrobna nafty a plynu, ilustruje příležitosti,
které obnovitelné zdroje nabízí,“ řekl.

„Oficiální spuštění největšího projektu na
výrobu energie z přílivových proudů na
světě je významným okamžikem v komerč-
ním vývoji výroby energie z mořských vln,“
dodal.

Jenny Hogan, strategická ředitelka ob-
chodní jednotky Scottish Renewables, zároveň
zdůraznila, že „potenciál přílivové energie
může významně přispět k rostoucí potřebě
Spojeného království získat čistou elektřinu
a přinést do země další investice a pracovní
místa“. A dodala: „Stále se však jedná o ne-
uvěřitelně mladou technologii a další vývoj zá-
visí zcela na pokračující podpoře Holyroodu,
Westminsteru a Bruselu, kteří do dnešního
dne mají v růstu daného sektoru životně důle-
žitou roli.“

Fabrice Leveque, úředník pro klimatickou
a energetickou politiku orgánu pro životní pro-
středí WWF Scotland doplnil: „Je skvělé, že
Skotsko je nyní domovem první rozsáhlé elek -
trárny na výrobu energie z přílivových proudů.
Přílivová zařízení v Shetlandu se zahřívají
s prvním exportem energie do národní sítě
a testováním nejvýkonnější přílivové turbíny
na světě za Orknejemi. To podtrhuje to, co už
víme, tedy že Skotsko má 25 % přímořské ka-
pacity větrných elektráren v rámci EU a vysoký
potenciál přílivové energie.“ �

Zdroj: www.theguardian.com
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První rozsáhlá přílivová elektrárna je ve Skotsku
Projekt MeyGen na výrobu energie z přílivových proudů drží prvenství v otázce řešení klimatických
změn a vytváření pracovních míst, říká Nicola Sturgeonová, první ministr Skotska. Zavedení první
rozsáhlé přílivové elektrárny na světě ve Skotsku se oslavuje jako významný okamžik v sektoru
obnovitelné energie. 

Společnost Atlantis Resources sídlící
v Edinburghu doufá, že projekt bude mít

v konečné fázi 269 turbín a poskytne
dostatek elektřiny pro 175 000 domácností.

Foto: Mike Brookes Roper/PA



Jsme vlastníky celého vějíře horských
bystřin na Slovensku, bohatství, vyža-
dujícího rozsáhlé, soustavné práce za

účelem ovládnutí a vytěžení. Máme v rukou
hlavní středoevropskou cestu Moravským
úvalem od severu k jihu, od Gdanska k Du-
naji, kterou i s příčnými spojeními musíme
přizpůsobit vodní dopravě. Česká kotlina s je-
dinečnou sítí vodstva napájí splavné Labe,
naše vodní spojení s kulturním západem.

Přírodní bohatství ovšem není uspořádáno
tak ideálně, aby nám bez námahy kdykoliv
bylo k dispozici, jak bychom je potřebovali.
Vlastní pílí a pomocnými zařízeními musíme
přírodu si přizpůsobit, tajemné síly ovlád-
nout a do svých služeb postavit. Zlepšujeme
přirozené vodní cesty regulací, stavíme pro
lodě kanály umělé, koncentrujeme spády pro
turbiny, vodu podle potřeby rozvádíme ku
povodnění a zvýšení zemědělské produkce,
nebo zásobení lidských sídel.

Čím dále důkladněji zužitkujeme živel, kte-
rého jsme si do nedávna málo všímali, jej ne-
dostatečně cenili. Bylo ho pravidelně nadby-
tek. Spíše jsme se jej zbavovali. Rostoucí po-
třeba, cena vody pro tolikerý účel vede nás
ale k hospodářství s vodou, jejímu pečli-
vému zadržení v době nadbytku. Nákladně
zřízené zásobárny ovšem nutí i k jejich hos-
podárnému využití v době nedostatku co
možno pro řadu účelů společně, často přímo
ve spojení se samotným reserviorem. Do-
cházíme tak k soustavnému hospodářství
vodnímu za pomocí dostatečných zásobáren
vody, regulátorů odtoku vody nepravidelně
kolující v rámci naší, čím dále větší potřeby.

Poměrně příznivé odtokové poměry ve
střední Evropě nenaléhaly tolik na stavbu za-
řízení regulačních. Za to v krajinách hustě za-
lidněných s velmi kolísajícím odtokem do-
chází ku stavbě vodních zásobáren od nepa-
měti. Je to především Indie s mohutnými
hrázemi sypanými z hlíny, často délky i něko-
lik kilometrů, za kterými zdržovány povodně
a v době sucha voda podle potřeby vypouš-
těna. 

Novodobé technice stačí pouhé doplnění
a obnovení tisíciletého dědictví.

Nil ve svých prameništích má přirozené
veliké reservoáry ve středoafrických jeze-
rech. Kam na území středního a dolního Nilu
velká voda nezasáhne, rozvádí se kanály, na-
pájenými z miliardové nádrže u Assuanu,
k níž v nejbližší době přibude obdobný pod-
nik v Sudanu. Anglická podnikavost připra-
vuje se i ku obdobnému zasáhnutí do Mezo-
potamie, kde v daleko větším měřítku by se
obnovila blahodárná vodní zařízení staro-
věku, jež za stěhování národů byla zničena.

Celé řeky v nádržích zachycuje pro svůj vo-
dovod město New-York a stepnatý americký
západ se řekami v kaňonech sta metrů hlu-
bokých vodu v těchto zdýmá rovněž pro

účele povodňovací. Americké stavby hrází
blíží se již vysoce 100 m a nové projekty toto
měřítko značně překračují. Anglosaská rasa,
ovládající moře, cení si i vody vnitrozemské
a ku velikým jezerům podle potřeby druží re-
servoiry umělé.

V Evropě jsou základem vodního hospo-
dářství četná jezera alpská a skandinávská,
která především umožňují veliký rozvoj elek-
trizace s vydatnými vodními silami. Při tom
se přírodě uměle napomáhá. Pro 300 000 HP
v norském Rjukanu se zvedá náhorní jezero
a získá přes miliardu m3 vody. Padesát centi-
metrů vzdutí Ženevského jezera vydatně po-
sílí Rhonu, regulace jezera Bodamského ještě
vydatněji ustálí odtok Rýna. Švédská jezera
živí elektrárny Trolhättanu a jiné ještě mohut-
nější, lacino ze vzduchu vyrábějící hnojiva
dusičnatá.

Románská i germánská technika dala ale
Evropě i nesčetné drobnější zásobárny.
Umění toto do evropských zemí přinesli ve
středověku hlavně Maurové. Zbytky jich kul-
turní práce ještě dnes najdeme ve Španělsku
a severní Africe, kde se nedostatečně opatro-
vány těžko udržely proti mocným přírodním
silám.

Ve střední Evropě hornictví, drcení a pla-
vení rud vyžadovalo mnoho vody, kterou
drobné horské potůčky nezajišťovaly. Celé
desítky nádrží proto vybudovány v rybniční
systém Voges, Harzu. V Čechách podobné
zařízení najdeme na Příbramsku a táž po-
třeba rozhodovala asi i při zřízení četných
rybníků na Německobrodsku.

Příznivé zkušenosti s plochými nádržemi
pro chov ryb vedly ku stavbě umělých záso-
báren vody za tímto účelem. Zvláště patnácté
a šestnácté století dalo vzniknouti v Čechách
těmto stavbám v rozsahu, jehož základním
dispozicím se musíme obdivovat ještě dnes.
Nelze všechno v nových hospodářských po-
měrech obnovit, však pečlivým studiem zí-
skat přehled i základnu budování nové sou-
stavy zásobáren pro účel mnohem širší a slo-
žitější, technikou daleko vyvinutější.

Moderní nádrže vody při pokročilé tech-
nice se zřizují převahou hluboké, v zaříznu-
tých údolích s úsporou plochy o velikých
hloubkách. Tato řešení jsou podporována
snadnou a trvalou stavbou velikých hrází
zděných. V Čechách jest poměrně nejzná-
mější nádrž v Království na horním Labi se
vzdutím přibližně 28 m a obsahu skoro
10 mil. m3. Zdiva bylo zapotřebí skoro
100 000 m3. Zřízena jest hlavně podle vzorů
německých podobně jako výše položená hráz
pod Spindelmühle, černé drobnější objekty
u Liberce, nádrž na Doubravce u Pařížova
a reservoáry pro vodovody měst Chomu-
tova, Mostu v Rudohoří.

Zděné hráze, jichž hmota tvoří oporu vod-
nímu tlaku, jsou poměrně nákladné a úspor-

něji proveditelné jen při dobrých základech
na skále v malé hloubce pod dnem. Nehodí
se pro závěry plochých údolí, kde úspěšně již
v Indii až do 30 m nasypány hráze zemité.
S podobnými o výšce až 15 m setkáváme se
i na některých jihočeských rybnících. Tímto
způsobem nově velmi vhodně postavena
zvláště hráz nádrže u Hlinska na Chrudimce.
V Německu možno obojí stavby shlédnouti
v černých provedeních na severním svahu
Krkonoš a celou soustavu nádrží v průmys-
lovém Westfálsku s velikou spotřebou vody
a znečištěním řek vodami odpadními.

Tvárlivost, jednolitost a malá propustnost
betonu byla pro vodní stavby oceněna vše-
stranně a přirozeně navrženy i provedeny
některé hráze z tohoto materiálu. Údolí uza-
vírají se smělými, slabými klenbami, zřizují
se vysoké střechovité jezy, v nichž možno
umístit přímo veliké elektrárny. Úsporné
a rychlé provedení jest oblíbeno zvláště
v krajích teplejších a italští inženýři používají
množství říčního štěrku ku stavbám z betonu
i ve vysokých alpských údolích. Poslední
doba přinesla velmi pozoruhodné návrhy
i na velké hráze z betonu o tenkých stěnách
celé soustavy komor, jež slibují řadu výhod,
až se zbavíme zkušenostmi tísnivého dojmu
jich nebezpečnosti.

Nelze podceňovati vliv nahromaděné
vody, když by technické dílo selhalo a massy
dravého živlu se uvolnily. Katastrofy postihly
díla starověká, z nichž se poměrně málo za-
chovalo a při nepečlivosti se opakují i u nás.
Naproti tomu možno poukázati na trvanlivost
jednoduchých rybničních nádrží již po staletí
a vždy prokázané chyby konstruktivní v pří-
padě poruch.

Náležité využití tolika zkušeností světové
techniky a dobré udržování staveb zabezpečí
provedení dostatečně bezpečné a při tom
hospodárné. Jest si ovšem přáti získání dal-
ších zkušeností doma se stavbami menšími,
nežli se pokusíme o provedení objektů vět-
ších. Však uvedený postup nám nesmí zne-
možnit, nebo hospodářsky ztížit stavbu nej-
větších děl ve vhodné době. Zkušenosti sta-
vební lze získat při soustavném provádění
jednotných vodohospodářských plánů pro
velké oblasti. Za to projekty musí být praco-
vány ve vědomí rychlého vývoje techniky
a nelze nikdy při návrhu monumentálního
díla jíti dost daleko, nemá-li vývoj přestih-
nouti provedení projektů rychle zestárlých.

Tak jako přecházející století nám dalo zna-
menitou dopravní síť, přicházíme i my do ob-
dobí velikého rozvoje vodních staveb, vy-
užitkujících tento živel i jej ovládajících. Ne-
smíme být úzkoprsí, uvědomíme-li si, že
z Čech ročně odtéká na deset miliard m3

vody a za sekundu průměrně 320 m3. Při tom
ale odtokové množství se mění, klesá skoro
na desetinu a stoupá skoro dvacateroná-

Labské zásobárny vodní
Československé republice schází přímý přístup k moři a tím pro snadnou dopravu po vodě otevřená
zeměkoule. Za to jako vnitrozemský stát máme osazeno srdce Evropy, prameniště důležitých řek, Labe,
Odry a Dunajských přítoků z Moravy i Slovenska, živé síly, zdroje energie motorické a biologické,
znamenité pomocníky naší práce. Prostřednictvím koncentrovaných toků dostaneme se
i k otevřenému moři.
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sobně, největší rozdíly jsou dvěstěnásobné.
Čím jsou povodí menší, tím tento poměr jest
nepříznivější, na horských bystřinách i tisíci-
násobný. Toto kolísání vody nutí nás za
sucha zastavit plavbu, stavět pro elektrárny
nákladné parní reservy. Strádáme nedostat-
kem meliorací, zatím co několikadenní příval
s množstvím hnojiv a prsti odvede s velikými
škodami dobře třetinu vody nevyužitou. 

Nebylo by hospodárným zachytit každé
větší množství vody a odtok zúplna vyrovnat.
Nejsou vyloučeny ani škodlivé účinky pod-
niku vyžadujícího prostor skoro tak veliký
jako jest roční odtok z Čech. Hospodárný pro-
stor nádrží v Čechách cenil Ing. Kobza před
válkou asi na dvě miliardy m3, čili asi pětinu
ročního odtoku. Zkušenosti ukazují, že bylo
by účelno spokojiti se programem počítají-
cím s reservoiry tomu odpovídajícími a tyto
rozdělit účelně v povodí tak, aby poskytly uži-

tek co největší a při tom i řadu zisků vedlej-
ších.

Úkol tento jest velmi složitý a nedá se při
nekonečném počtu neznámým řešit s ma-
tematickou jistotou. Musíme se v rámci
světových zkušeností spokojit spíše pro-
gramem vhodně voleným a postupně zku-
šenostem přizpůsobovaným. Vyloučeno
jest řešení jednostranné, naopak různotvár-
nost zajišťuje úspěch. Bylo by chybou
umístit nádrže pouze do pramenišť, kde
volný prostor před válkou vyžadoval na
jeden m3 náklad průměrně 1 K, kdežto na
velikých nádržích středních toků bylo
možno počítat pouze s desetinou nákladu.
Jen smíšený systém nádrží umožní nám
hospodárně opatřit žádaný prostor dvou
miliard m3, kde bylo by zapotřebí dvou set
nádrží typu „Království“ a předválečný ná-
klad dvě miliardy korun.

Naproti tomu půl miliardy m3 vody bylo by
možno dosáhnouti na střední Berounce pod
Plzní předválečným nákladem pouze 50 mil
K, zabezpečit tak vždy plavbu na splavném
Labi a ještě poskytnout značné vodní síly
přímo na nádrži i vodní cestě pod touto na
plavebních stupních. Odtok řeky kolísající
mezi čtyřmi až 700 m3 pohyboval by se pra-
videlně kol 25 m3 a vodní hladina v nádrži
délky přes 70 km použila za pomoci vnitřního
stupně pro plavbu. Složitý, v celku nákladný
podnik poskytuje řadu užitků kombinova-
ných, jež se navzájem doplňují, zlaciní a do-
hromady dávají vysoký hospodářský efekt
celého díla.

Nádrž na Berounce zůstane asi v Čechách
projektem největším, proveditelným, až bude
možno spojiti příslušné zájemníky, zvláště zí-
skati příspěvek za zlepšení odtoku pro plavbu
na dolním Labi. „Království“ značí asi typ
střední. Mezi oběma možno provésti celou
řadu významných projektů. Zvláště četné
byly by nádrže menší než v Království, umís-
těné pravidelně v prameništích toků, spíše
povahy rybniční.

Přirozeně jest využíti ku získání žádaného
prostoru především místa vhodná pro ná-
drže velké. Hlavně kolísavý odtok Vltavy
a přítoků v útvaru prahorním vyžaduje péči
co největší a bylo by dokonale vybudovati
všechny vhodné prostory i je chrániti zatím
před znehodnocením pro tento účel. Méně
příznivé poměry pro stavbu nádrží jsou v po-
vodí středního Labe v náplavech, uložených
na útvaru převážně křídovém. Tím vydatněji
jest využití horská, často silně zalidněná údolí
a jednotlivé podhorské kotliny.

Vedle úředních prací provedeny podepsa-
ným hlavně pro Obchodní komoru v Praze
četné studie i projekty nádrží v poslední době
před válkou a přehledně zpracovány v publi-
kaci „Vodní hospodářství Čech“, jež ani no-
vými zkušenostmi nevyžaduje podstatné
úpravy. Nebylo ale podrobně možno tiskem
vydati studie nádrží drobných. Zajisté časem
v menších oblastech dojde i ku propracování
soustavy drobných zásobáren především pro
potřeby místní, meliorace, využití vodních sil,
hospodářství rybniční, vodovody. Značný
efekt celkový ovšem musí být přizpůsoben
hlavními regulátory a jich společná funkce se
uplatní na hlavním toku podle toho, jak se
soustavou zásobáren dovedeme hospodařit.

Z četných nádrží v prameništích jest nejvý-
značnější návrh na částečné obnovení Šu-
mavského jezera výstavbou pouze třicetime-
trové hráze nad Čertovou stěnou. 200 mil.
m3, vzdutých na kotu až 720 m, zabezpečí
pravidelný odtok 15 m3 horní Vltavy velikými
spády do Prahy přes 500 m. Na Otavě nutno
se v náhradu spokojit objekty menšími, roz-
pýlenými a na Lužnici úpravou rybničního
hospodářství s koncentrační nádrží mezi Be-
chyní a Táborem. Sjednocený odtok Vltavy
podchytiti možno nádrží pod ústím Otavy
o vzdutí asi 60 m po Vltavotýn. 

Při nedostatku nádrží v kotlině plzeňské
velmi vhod přichází popsaná nádrž pod Plzní.
Sázavské rybníky bylo by podporovati vel-
kými nádržemi na hlavních přítocích, Želivce
a Blanici, blízko jich ústí. Pro labské vody
z východních Čech počítáno s velikou nádrží
u Bohdanče na území bývalých pernštýn-
ských rybníků, kam by se přebytečná voda
přivedla rozšířeným Opatovickým kanálem.
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Parcelace pardubického velkostatku a stavba
dynamitky v sousedství znemožní projekt asi
úplně a bude nutno tím pečlivěji, třeba ná-
kladněji, nádrže budovat na horských pří -
tocích o velikém spádu s neširokými údolími.

Bylo by pomýšleti i na další zařízení, jež by
regulaci odtoku pro splavné dolní Labe
usnadnily. Úrodné střední Čechy nedovolují
vybudovat zásobárnu rozsáhlou. Stačila by
však na přesnou regulaci u Mělníka jen nádrž
malá mezi Labem a Vltavou, zásobovaná pla-
vebními kanály z obou řek ve výšce vraňan-
ského jezu. Za to nad Prahou potřebujeme
regulátor pohotový doplnit odtok Vltavy, Sá-
zavy a Berounky zhruba. Velmi vhodné místo
poskytuje Vltava nad Svatojanskými proudy.
Postupným studiem a po upozornění
Ing. Štěpána na úzké údolí nad Štěchovici,
došlo ku návrhu sedmdesátimetrového
vzdutí, jež vzbudilo ve veřejnosti zaslouženou
pozornost, aniž byl vždy správně pochopen
jeho význam. 

Vedle pohotové, doplňující zásobárny
hlavní, mají Štěchovice největší význam pro
elektrizaci. Střední odtok na Berounce má být
urovnán přibližně na 25 m3. Na Vltavě u Ště-
chovic s postupnou výstavbou pramenišť
umožňuje se ale počítat se 70 m3 a elektrár-
nou asi na sto tisíc koňských sil, pracující
hlavně za největší spotřeby denní, nejvíce
večer se zvýšeným výkonem nad průměr.
Vždy pohotová vodní elektrárna asi o jedné
sedmině výkonu hydrocentrál v Čechách by
doplňovala spotřebu energie, umožnila

menší elektrárny budovat úsporně a ve
středu Čech, v blízkosti hlavních konsu-
menta, města Prahy, udržovat potřebné na-
pětí v síti.

Nespotřebovaná energie by se využila
v delších obdobích pro chemický průmysl na
místě.

Z hluboké nádrže možno vodu poněkud
připravenou vésti ku zásobení Prahy a okolí
po většině bez čerpání. Jezero přes 50 km
dlouhé sloužilo by plavbě tím účelněji, čím
méně by voda v nádrži kolísala, tedy se vy-
stačilo především s nádržemi v prameništích
a jen v malé míře dočasně, za krajní potřeby
odbírala stále doplňovaná voda vlastní.

Výkonné elektrárny dodají energii i do vý-
chodních Čech a Moravy, kde této méně. Na
Moravě možno dodávku výhodně doplnit
vodní silou Váhu a parních centrál, pokud by
nestačily menší místní elektrárny, spíše
opěrné body v zásobení soustavném. Ovšem
nejvýhodněji se dá vodní síla Štěchovic, pod-
porována dalším na střední Vltavě a příto -
cích, využít v okolí Prahy a přispět i k decen-
tralizaci této. Po Vltavě a přítocích splaví se
domácí suroviny, jiné přivezou zdola a po-
mocí vydatného zdroje síly upraví podle po-
třeby státního střediska i jeho zahraničního
obchodu.

Elektrické rychlodráhy umožní spojení zá-
zemí hlavního města s těžko přístupnými
okresy podél hlubokého údolí Vltavy. Do Se-
dlčan stačí 50 km a hodina jízdy, kraj se ote-
vře průmyslovému podnikání a bude záležet

jen na dostatečné pečlivosti, aby nekrásnější
jeho oblasti byly zachovány a náležitě vypra-
veny pro letní sídla i stálejší obydlí zaměst-
nanců hlavního města.

Ve vhodný čas náležitě vybudované Ště-
chovice slibují kraji veliké oživení ovládnu-
tými živými silami střední Vltavy, které zatím
hloubí řečiště, jehož stopy možno hledati
i v nejvyšších polohách na Vinohradech. Lze
zatím je tušiti jich význam, oceňovaný spíše
místními zájemníky než odborníky, které
vývoj příliš rychle vede ku světové koncepci
v našem nejmodernějším podnikání. Třeba
podle Ing. Jílka Štěchovice vyžadovaly zeď
asi o 300 000 m3, je to nepatrné v poměru ku
„Království“ a Berounce s kubaturou zdi
o skoro půl mil. m3. Nebylo-li při obratném
vedení podstatných námitek proti dalekosá-
hlejšímu, jen o málo nižšímu stupni na Be-
rounce, nelze se lekat ani Štěchovic uspoko-
jivě konstruktivně propracovaných s obsa-
hem vody stálým 200 mil. m3 a tolika cen-
nými užitky.

V rukou svobodného státu jest jeho bu-
doucnost, rozkvět na podkladě solidní práce,
podporovaný hospodařením s tolika živými
silami přírodními, jichž musíme umět vý-
hodně se zmocnit, abychom obstáli v soutěži
s národy, jimž otevřený svět jest na moři
bližší. �

Hradec Králové, dne 22. října 1922
Dr. techn. Fr. Radouš

Podrobnosti a průběžné informace naleznete na http://pro-energy.cz/?page_id=9 
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Velké procento všech návštěv u lékaře
jsou následky našeho způsobu života
a životního stylu, které nejsou v souladu

s podmínkami přežití, které vytvářely naše ge-
netické informace odedávna.

Genetická výbava je víc než jen neměnná
sestava zděděných rysů. Je to „bezpečnostní
kód“, který řídí fungování všech buněk
v našem těle. Proto je můžeme „přeprogramo-
vat“ pomocí zdravého životního stylu. Tím lze
i silné genetické předpoklady k nemocem,
nadváze, a jiným nepříznivým stavům potlačit.

Mnoho antropologů říká, že lidstvo dosáhlo
svého evolučního vrcholu přibližně před
10 000 lety. Poté jsme si začali život příliš uleh-
čovat a zpohodlněli jsme. 

Abychom sami sobě lépe porozuměli, mu-
síme vzít v úvahu svůj původ. Člověk je vý-
sledkem evolučního procesu a jistě nejsme ko-
nečným stvořením evoluce. Rozhodně jako
druh nepatříme na konec našeho vývoje. Naše
těla nejsou pro současný způsob života
ideální. Po mnoho milionu let naši předci žili
v souladu s jejich okolím. Moderní civilizace
trvá jen několik století.  Tento čas je příliš
krátký na přizpůsobení k našemu životnímu
stylu. Důkazem může být náš jídelníček… Prů-
myslově zpracované jídlo, upravené maso
a pečivo, umělá barviva, konzervanty a chemie
všude kolem nás. Pokud se budeme bavit
o zdravé výživě, je potřeba přihlédnout k těmto
skutečnostem: některé výhody co zajištovaly
naše přežití, můžou být dneska naším nepříte-
lem. Třeba stres a rychlé trávení, přejídání se.
Jako následek máme cukrovku, vysoký tlak,
kardiovaskularní choroby, nadváhu, atd. 

Těstoviny, pečivo a rýže jsou pro lidstvo
nové cca 5000 let. Toto je velmi krátká doba
a náš metabolizmus se k tomu ještě nepřizpů-
sobil. Jednoduše řečeno „náš trávicí systém
je stále v době ledové“. To co jsme jedli cca
před 200 000 lety, je pro nás přirozená strava.
Zelenina, ovoce, bobule, semena, ořechy,
vejce, ryby a maso. Naši předkové museli jídlo
sbírat a lovit. To je spojeno s přirozeným po-
hybem a námahou.  Člověk se často hýbal po-
malým tempem, byl aktivní a v pohybu. Také
bylo běžné přenášení těžkých předmětů, nebo
vlečení nějakého břemena. Občasný sprint
a trénink výbušnosti chránil lidský život při
lovu, nebo v boji o život.

Aktivní život byl vyvážen odpočinkem a re-
laxací. Dostatek spánku je důležitý pro celko-

vou pohodu, fungování imunity, mozku a žláz
s vnitřní sekrecí.

Hry a zábava je stejně důležitým prvkem,
vyvažují stres nejen moderního života. Řiďme
se heslem „kdo si hraje, nezlobí“.  Pobyt na
slunci a hry venku na vzduchu. Vystavování se
slunci pomáhá syntetizovat vitamin D pro za-
jištění zdravého fungování buněk.

Snažte se pěstovat si ostražitost a zvládání
rizika, používat všechny smysly, abychom se
vyhnuli hloupým chybám a zraněním. I když
i toto patří do běžné životní reality a životní
zkušenosti.

Zkrátka používejte svůj mozek. Zapojte se
do kreativních a stimulujících aktivit a her,
které podpoří vaše duševní zdraví a celkovou
pohodu. Vždyť náš rozvinutý mozek nám do-
volil přežít až do dnešních dnů. Evoluce nám
jej dala k používání!!!

Paleozpůsob neboli přirozený způsob života
můžeme shrnout do deseti základních bodů:

1) Jezte rostliny a zvířata (hmyz)
2) Vyhýbejte se jedovatým věcem
3) Často se pohybujte pomalým tempem
4) Zvedejte zátěž
5) Jednou za čas si zasprintujte
6) Dopřejte si dostatek spánku
7) Hrajte si
8) Choďte více na slunce
9) Nedělejte hloupé chyby

10) Používejte svůj mozek

Pravidlo o přežití nejsilnějších hnalo po dva
miliony let evoluci k vytvoření dokonalé lidské
bytosti cca před 10 000 lety. Model prastarého
lidského životního stylu, který byl v mnoha
ohledech zdravější než my. Nástup zeměděl-
ství po celé Zemi odstranil hlavní selekční tlak:
hladovění. Civilizace nakonec vedla ke zpoma-
lení evoluce a v důsledku toho jsme „změkli“.

Naše DNA je v podstatě stejná jako před
10 000 lety. Můžeme adaptovat toto chování
odpovídající životnímu stylu ověřeného evo-
lucí a přizpůsobit jej našemu 21. stol. s cílem
dosáhnout optimálního zdraví a pohody. 

Těchto deset pravidel jednoduchého cho-
vání směřuje naše tělo k budování zdravého,
energického, šťastného, silného a chytrého
člověka.

Jezte zvířata a rostliny, vyhýbejte se prů-
myslově zpracovaným potravinám, obilovi-
nám a sladkým pokrmům. Často se pohybujte

pomalým tempem, zvedejte těžké předměty
a občas trénujte sprinty a výbušnost. Dopřejte
si dostatek odpočinku a spánku. Hrajte ne-
strukturované hry. Buďte často venku na čer-
stvém vzduchu a slunci. Trénujte ostražitost
a smysly. 

Člověk dobyl celý svět. Jako živočišný druh
je nahoře na vrcholu pyramidy. Dnes už ne-
jsou špičkové fyzické a intelektuální výkony
a sebedisciplína požadavky na přežití… člověk
začal být sám k sobě shovívavý a vrátil se
k chování, která dodávají krátkodobé uspoko-
jení. Jako zlatokopové, kteří plenili a otravovali
zemi a vodu během zlaté horečky. My udělali
podobné věci s našimi těly, ve jménu snad-
ného, pohodlného a produktivnějšího života.

Otevřít oči tomu, jakým směrem míří rych-
lovlak vezoucí moderní společnost, nutí mini-
málně k zamyšlení. Imaginární záchranná síť
vlády, moderní medicína nebo potravinářský
a farmaceutický průmysl, který „myslí na vaše
zdraví“, je jen líbivá fasáda a reklama, jež často
nehovoří upřímně! Nejtěžší věcí k uvědomění
si podle mne je, „že stojíme na vlastních
nohou“.  Naučme se kriticky posuzovat názory
a agresivní reklamní pasti, které na nás útočí
ze všech stran v běžném životě, ale i ve virtu-
álním světě. Přehodnoťme střízlivým rozu-
mem, co všechno ke spokojenému  životu
opravdu potřebujeme? Uvědomte si, jak z nás
„moderní styl života“ dělá jen otroky nepo-
třebných věcí a nesmyslů chrlících nejrůznější
průmyslová odvětví. Kolik nepotřebných věcí
máme kolem sebe, jak často je používáme
a jsou opravdu tak užitečné? Zbytečné ulehčo-
vání si života, pohodlnost, rozmazlenost,
špatný životní styl plný stresu a shonu je nám
skutečným nepřítelem.

Nechme se tedy inspirovat prastarou moud-
rostí, oblečenou možnostmi naší doby… �

Miroslav Zagrapan
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Paleolitický člověk a moderní způsob života
Sedmdesát procent dnešních výdajů na zdravotní péči je spojeno s chronickými nemocemi spojenými
s nevhodným životním stylem, jako je obezita, srdeční choroby a cukrovka. Pojídání velkého množství
průmyslově zpracovaných potravin, malá, nebo naopak nadměrná tělesná aktivita a špatný životní styl
pracují na podkopávání našeho geneticky daného zdraví.
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Robot zakládající obrobky do reálného
obráběcího stroje, virtuální zprovoz-
nění digitálního dvojčete CNC stroje,

retrofit pohonů nebo digitální sběr dat. Le-
tošní prezentace společnosti Siemens bude
ve znamení propojení reálného a digitálního
světa. Bez něj již dnes není možné v obrábě-
cím průmyslu efektivně fungovat.

Hlavním a největším exponátem ve stánku
společnosti Siemens bude obráběcí stroj Va-
riaxis i500 od společnosti Mazak, řízený nej-
novějším řídicím systémem Siemens pro
CNC stroje Sinumerik 840D sl se systémo-
vým softwarem verze 4.7. Exponát bude do-
plňovat robot KUKA Quantec, který bude za-
kládat obrobky do stroje. Společnost Si-
emens tak předvede obráběcí stroj ve spo-
jení s robotickým pracovištěm. Robot bude
umístěný v kleci a bude pracovat v režimu
„handling“ – to znamená manipulovat s ob-
robky bez zásahu obsluhy. Dalším exponá-
tem bude virtuální zprovoznění modelu reál-
ného obráběcího stroje se Sinumerikem
840D sl, systémem Simit a Mechatronics
Concept Designerem. Dalším exponátem
bude virtuální zprovoznění modelu reálného
obráběcího stroje se Sinumerikem 840D sl,
systémem Simit a Mechatronics Concept De-
signerem.

Součástí prezentace Siemens bude také již
tradiční představení služeb Industry Services.
Pomocí funkčních modelů ukážou návštěvní-
kům výhody digitálního sběru dat z obrábě-
cích strojů a jejich analýzu a představí i nový
software pro správu technologických pro-
gramů. Zkrátka nepřijdou ani milovníci reál-
ného světa – pro ně je připravena ukázka re-
trofitu pohonů a jejich zapojení do nového ří-
dicího systému.

Expozice bude dále zahrnovat ukázku spo-
jení řídicího systému Sinumerik 828D Solu-
tion Line verze 4.7 ve spojení s novými po-
hony Sinamics S120. Tentýž řídicí systém
bude také prezentován jako varianta pro re-
trofit ve spojení se starými pohony Simo-
drive. V neposlední řadě bude k vidění sy-
stém pro Hi-Tech stroje Sinumerik 840D So-
lution Line ve verzi 4.7.

Kromě toho se návštěvníci mohou zapojit
do interaktivní umělecké aktivity s koopera-
tivním robotem KUKA.

Siemens PLM Software propojí reálný
a virtuální svět
V rámci stánku Siemens se na veletrhu MSV
2016 představí i produkty PLM Software.
Návštěvníci budou svědky virtuálního zpro-
voznění konkrétního stroje od jednoho z čes -
kých výrobců včetně mechanického modelu.

Propojení s reálným světem zajistí Siemens
přepínače řady Scalance. Další část expozice
pak bude patřit prezentaci komplexního ře-
šení pro správu životního cyklu výrobků
(PLM), který pomáhá společnostem optima-
lizovat výrobní procesy od plánování, přes
vývoj až po výrobu. Prezentovány budou pro-
dukty NX CAD, CAM a propojení řídicích sy-
stémů obráběcích strojů a softwarových ná-
strojů společnosti Siemens PLM Software.

Siemens pro střední školy

I letos se bude Siemens na veletrhu MSV
2016 věnovat podpoře středních škol. Během
veletrhu opět poběží studentská soutěž v pa-
vilonu Z, kde bude Siemens jedním z hlav-
ních partnerů. Po celý týden zde budou stu-
denti zpracovávat zadané úlohy na simulač-
ních systémech Sinutrain společnosti Si-
emens.�

Budoucnost výroby je v digitalizaci 
Společnost Siemens se již po 58. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Od 3. do 7.
října shlédnou zákazníci v hlavním pavilonu P ve stánku č. 19 unikátní portfolio Siemens digitálních
řešení pro segment stavby obráběcích strojů pod hlavním mottem expozice „Budoucnost výroby je
v digitalizaci. Máme pro vás řešení.“
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Citace k expozici Siemens na MSV
v Brně:
Eduard Palíšek, 
generální ředitel Siemens ČR:
„Přesně jeden rok od vyhlášení Národní
iniciativy Průmysl 4.0 Siemens na letoš-
ním MSV představuje konkrétní příklady,
jak lze potenciál digitalizace efektivně vy-
užít ve prospěch českých firem. Připravili
jsme i řadu workshopů a školení, které
mají za cíl nejen vzdělávat, ale také stát
se impulzem pro velké, ale především
střední a menší podniky, aby vykročily na
cestu digitalizace.“

Wolfgang Weissler, 
ředitel průmyslových divizí 
Digital Factory & Proces 
Industries and Drives, Siemens ČR:
„Naším hlavním cílem pro letošní strojí-
renský veletrh je předat návštěvníkům
zprávu, že společnost Siemens má, jako
jediný dodavatel na celosvětovém prů-
myslovém trhu, již dnes řešení pro sku-
tečnou digitální továrnu a je schopná za-
jistit veškeré hardwarové i softwarové
nástroje, aby celý podnik správně a efek-
tivně fungoval.“

Jiří Karas, ředitel obchodního úseku 
Řídicí systémy a pohony pro obráběcí
a speciální stroje a roboty, Siemens ČR:
„Řešení z oblasti digitalizace a virtualizace
nabízí dnes již řada firem, ale společnost Si-
emens je zatím jediná na světě, která do-
káže propojit virtuální modely s reálnými ří-
dicími systémy a v reálném prostředí ověřit
všechny parametry navrhovaného stroje či
zařízení a spolehlivě tak uskutečnit virtuální
zprovoznění. Umíme navrhnout velmi so-
fistikované softwarové řešení, ale umíme
ho i převést do praxe, oživit a pečovat o něj
až do konce jeho životního cyklu.“
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	CI03_2016_14_15_Moderní beton_METROSTAV_CI_SABLONA
	CI03_2016_16_21_Doufáme_ATX_CI_SABLONA
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	CI03_2016_52_55_Export investičních celků_CI_SABLONA
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