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Pane ministře, v minulých dnech, necelý
rok po jejím podpisu, vstoupila v platnost
klimatická dohoda z Paříže. Je to bezpo-
chyby úspěch, nicméně první krok, které
budou ty další?

Pařížská dohoda je revoluční v tom, že
poprvé v historii se největší producenti
skleníkových plynů shodli na nutnosti je-
jich produkci významně omezit s cílem sní-
žit rychlost oteplování globálního klimatu.
Ale je to opravdu jen začátek dlouhého
a složitého procesu. Pařížskou dohodu
a její cíle lze totiž naplnit jen za podmínky,
že se státy nejpozději do roku 2020 dohod-
nou na konkrétních prováděcích pravid-
lech v jednotlivých oblastech, jako je např.
jednotné vykazování emisí a jejich monito-
rování, mechanismu dodržování závazků
jednotlivých stran a hlavně také na finan-
cování takových opatření. Z průběhu ne-
dávné konference v Marrákeši jasně vyply-
nulo, že nás čeká mnoho práce a nebude
to vůbec jednoduché. 

Slíbit něco je vždy snazší, než to naplnit.
Je možné s určitou dávkou jistoty tvrdit,
že státy sníží emise tak, jak se k tomu za-
vazují přijetím pařížského dokumentu?

Není tajemstvím, že svět po zvolení Do-
nalda Trumpa do úřadu prezidenta Spoje-
ných států v souvislosti s klimatickou poli-
tikou znervózněl. Nicméně v tuto chvíli
nelze předvídat, jak bude budoucí Trum-
pova administrativa v oblasti ochrany kli-
matu skutečně reagovat. Už dnes jsou
patrné určité ústupky z původně velmi ra-
dikálních předvolebních prohlášení. Na
druhé straně je však zřejmá vůle dalších
největších producentů emisí skleníkových
plynů (Čína, Indie, Brazílie, Rusko aj.) napl-
ňovat své závazky a řešit naléhavé prob-
lémy změny klimatu, které na tyto státy už
citelně dopadají. Podle posledního světo-
vého výhledu pro energetiku (World
Energy Outlook 2016) se růst emisí CO2 ze
spalování fosilních paliv v roce 2015 zasta-
vil a mnohé státy světa jsou na dobré
cestě, aby dosáhly svých závazků. Nic-
méně souhrnná suma těchto existujících
závazků nedává dohromady takové snížení
emisí, které by odpovídalo limitu nárůstu
teploty maximálně o 2 stupně Celsia,
a tuto chybějící ambici bude muset svě-
tové společenství dále řešit.  

A pokud jde o Českou republiku?
Česká republika podle všeho nebude mít

problém s naplňováním dohody. V rámci
EU máme závazky, které splníme. Jedná se
především o snížení emisí skleníkových
plynů do roku 2030 nejméně o 40 % v po-
rovnání s rokem 1990. Mezi léty 1990
a 2014 jsme snížili emise skleníkových
plynů cca o 37 % a toto číslo každoročně
klesá.  Brzy však budeme konkrétně řešit,
kam se bude Evropa ubírat po roce 2030

a jaká opatření budou nezbytná pro další
snižování emisí. Už v roce 2009 Evropská
rada schválila ve svých závěrech závazek
snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 %
do roku 2050. A to by už bezpochyby vyža-
dovalo další zásadní strukturální změny
nejen v průmyslu, ale také v dopravě, ze-
mědělství, spotřebě domácností a v dal-
ších oblastech. V nejbližších letech nás tak
čeká velká debata co dál. 

Máme schválenou Strategii přizpůsobení
se klimatu, která je z dílny MŽP. Na ni na-
váže Národní akční plán adaptace na
změnu klimatu, rovněž z kuchyně vašeho
ministerstva, který bude vládě předložen
k projednání do konce roku. Obsahuje na
400 úkolů, které bychom měli splnit do
roku 2020. Co je jejich obsahem?

Národní akční plán ke Strategii přizpůso-
bení se změně klimatu není jen další „papír
do šuplíku“, na to už opravdu není čas. My
musíme dělat reálná a rychlá opatření
a akční plán právě obsahuje těch několik
stovek konkrétních úkolů, včetně časového
harmonogramu. Konkrétní případ: od za-
čátku příštího roku by měla platit takzvaná
protierozní vyhláška, která bude navazovat
na naši novelu zákona o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, který zavedl pří-
snější podmínky proti zvýšené erozi nebo
proti původcům eroze. Díky této proti-
erozní vyhlášce by od roku 2020 mělo být

do ochranného režimu před erozí zařazeno
35 % zemědělské půdy, nyní je v něm jen
12 %.  Právě ve schopnosti zemědělské
půdy zadržovat vodu máme totiž obrovské
rezervy. To je jeden z těch konkrétních
úkolů, další jsou třeba v oblasti lesního
hospodářství. S Ministerstvem zeměděl-
ství řešíme změnu lesního zákona, který
patří mezi nejstriktnější v Evropě a jenž by
měl umožnit rychlejší druhovou a struktu-
rální obnovu lesa, protože dnes je ČR spe-
cifická vysokým podílem smrkové mono-
kultury. Ta je pak velmi náchylná právě
v období sucha, kdy může být napadena
podkorním hmyzem a výsledkem mohou
být plošné kůrovcové kalamity a odumření
svrchního stromového patra. Mnoho opa-
tření v oblasti zemědělství a lesnictví cílí
na lepší hospodaření s přírodními zdroji,
kterými bezesporu jsou voda i půda, a také
pomůže omezit negativní dopady probíha-
jící změny klimatu. 

Je reálné, že budou splněny? Ptám se
z toho důvodu, že máme v Česku více než
130 koncepcí, akčních plánů a tak dále, je-
jichž zpracování si vyžádalo nemalé pro-
středky a jak bylo konstatováno při růz-
ných příležitostech, většina z nich není na-
plňována z různých důvodů?

Musí to být reálné, protože Česká repub-
lika už měla dávno reagovat na zjevné pro-
jevy klimatické změny a není čas na další
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zdržení, protože setrvačnost řady navrže-
ných opatření je samozřejmě dlouhá. Je
pravda, že nemalé množství opatření
z adaptačního plánu je v nějaké podobě
obsažena již v jiných strategických materiá -
lech celostátního významu. NAP bylo
nutné zpracovat komplexním způsobem
pro zajištění koordinace realizace adaptač-
ních opatření napříč jednotlivými sektory.
Akční plán identifikuje vazby na opatření
a úkoly již obsažené a plněné v již schvále-
ných sektorových strategiích, a dále je do-
plňuje úkoly novými tak, aby byla synergie
takto „roztroušených“ opatření maximální.
Již v podmínkách stávajících operačních
programů EU je alokována část prostředků
na adaptaci na změnu klimatu. Velký důraz
klade NAP také na vzdělávání, výchovu
a osvětu a směrování vědy, výzkumu a ino-
vací.

K realizaci konkrétních opatření pomůže
také čerpání prostředků v současném pro-
gramovém období EU fondů, kdy 20 %
z alokovaných prostředků je nutné inves-
tovat do projektů na ochranu klimatu
a adaptace na jeho změnu. I z tohoto dů-
vodu se domnívám, že mnoho navržených
typů opatření projektového charakteru,
která mohou být dnes finančně náročná, je
možné díky evropským dotacím zrealizo-
vat.

Hlavním cílem pařížské dohody je snížit
emise skleníkových plynů. To se týká
zemí, které ji ratifikovaly. A co ty ostatní,
nebudou tak ve výhodě, i když tato výhod-
nost je v tomto případě kontraproduk-
tivní?  

V současné době ratifikovalo Pařížskou
dohodu 114 států. To ukazuje na vysokou
odpovědnost a odhodlání mezinárodního
společenství společně řešit problematiku
změny klimatu. Mezi státy, které dohodu
ratifikovaly, jsou nejen rozvojové státy, ale
také řada rozvinutých zemí. Nejedná se
o otázku výhodnosti či nevýhodnosti, ale
o nutnost zabývat se mnoha akutními
problémy vyplývajícími z rychle se zhoršu-
jících extrémních projevů změny klimatu,
se kterými se státy již řadu let potýkají.
Jako např. dlouhotrvající vlny veder
a sucha, požáry nebo naopak katastrofické
záplavy, hurikány a s tím úzce spojené
velké sociální a ekonomické problémy.
Všechny tyto otázky vyžadují mezinárodní
spolupráci a koordinaci a Pařížská dohoda
je pro tento záměr velmi důležitou platfor-
mou. 

OSN schválila v minulém roce 17 cílů udr-
žitelného rozvoje do roku 2030. Řada
z nich patří do resortu, který řídíte. Vzhle-
dem k soudobému vývoji ve světě a růstu
populace mi řada z nich připadá těžko spl-
nitelná nebo nereálná. Je tomu tak, nebo
jsem příliš pesimistický?

Některé celosvětové cíle jsou skutečně
velmi ambiciózní, nemyslím si ale, že jsou
zcela nesplnitelné. Dokladem toho může
být třeba postup v plnění Rozvojových cílů
tisíciletí (2000–2015), na něž Cíle udržitel-
ného rozvoje (tzv. SDGs) 2030 navazují.
Tyto cíle bychom měli vnímat jako cestu
k prostředí, v němž chceme žít, a jak již řekl
i generální tajemník OSN Pan Ki-mun, kaž-

dého z nás tyto cíle zavazují k zodpověd-
nému chování k naší planetě, abychom
brali ohled na lidi i ekosystémy a podpo-
rovali opatření v oblasti klimatické změny,
na nichž závisí životy nás všech.

Ve vztahu k cílům SDGs vzniká na Úřadu
vlády analytický materiál s prioritními cíli
pro naši zemi. Na úrovni ČR či EU máme
před sebou velké, ale ne nereálné výzvy.
Zejména jde o klimatickou změnu a přizpů-
sobení společnosti na její projevy, ochranu
a obnovu ekosystémů, zvyšování účinnosti
využívání přírodních zdrojů či důraz na ob-
novitelné zdroje energie a energetické
úspory. Zde bych jako příklad zmínil náš
úspěšný program Nová zelená úsporám,
který běží od roku 2014, a v současnosti
jsme přijali již téměř 21 000 žádostí s dotací
4,8 mld. Kč. Energetické úspory podporu-
jeme rovněž z OP Životní prostředí. To
všechno jsou oblasti, na které se již nyní
aktivně zaměřujeme a budeme na nich
i nadále pracovat.

Za hlavního znečišťovatele ovzduší je
označována energetika přesto, že ji na
našem kontinentu předběhla doprava.
Podle německého Spolkového svazu pro
elektromobilitu byla výroba automobilů
ve světě v minulém roce cca 86 milionů,
v roce 2050 by měl automobilový průmysl
vyrobit 250 milionů aut ročně. Toto číslo
dokládá, že do budoucna nelze řešit mobi-
litu pomocí fosilních technologií. Věnu-
jeme této výzvě dostatečnou pozornost? 

Ano, věnujeme. Vláda v loňském roce
přijala Národní akční plán čisté mobility.
Ten obsahuje konkrétní cíle a opatření na
rozvoj jednotlivých alternativních pohonů
pro státní správu, samosprávu, ale
i obecně pro celou ČR a rovněž plnicí či do-
bíjecí infrastruktury a další opatření pro

rozvoj tzv. čisté mobility. My sami jsme už
v roce 2014 z OPŽP 2007-2013 podpořili
nákup autobusů na CNG, pořízeno bylo
303 těchto nových autobusů a 3 plnicí sta-
nice v Moravskoslezském, Ústeckém kraji
a v Brně. Jenom v Brně roční provoz
stovky autobusů na CNG podle propočtů
sníží emise CO o 9,4 tuny, NOx o 61,5 tuny
a PM10 o 2,3 tuny. Dále jsme v roce 2015
podpořili v 16 statutárních městech osvětu
pro rozvoj čisté mobility, kde bylo rozdě-
leno celkem 20 mil. Kč. A před několika
týdny jsme vyhlásili pilotní výzvu z Národ-
ního programu Životní prostředí na pod-
poru nákupu vozidel na alternativní pohon
pro obce, kraje a jimi řízené organizace,
pro něž je zatím připraveno 100 mil. Kč.
A do budoucna uvažujeme i o podpoře ná-
kupu vozidel na alternativní pohon pro ob-
čany. 

Mobilita a energetika spolu úzce souvisejí.
Fosilní paliva pro pohon automobilů by
měly nahradit elektřina a vodík, který se
vyrábí pomocí elektřiny. Spotřeba elek-
trické energie tak do roku 2050 neustále
poroste, což dokládají studie prestižních
organizací, jako jsou WEC, EURELECTRIC
a další. Pokud bychom v příštích 20 či 30
letech ve světě postupně zavřeli všechny
uhelné elektrárny, teplárny a výtopny, ná-
sledně plynové a taky jaderné elektrárny,
jak to prosazují jejich odpůrci, dostali by-
chom se například v Evropě, přesněji
v Unii, do bezvýchodné situace. Obnovi-
telné zdroje jsou schopny podle WEC ma-
ximálně nahradit nárůst spotřeby elek-
třiny a nic víc. Nejdeme v Unii takříkajíc
sami proti sobě?

Většina dostupných studií skutečně v Ev-
ropě počítá s určitým nárůstem spotřeby
elektřiny do roku 2050, ačkoliv tento nárůst
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je výrazně nižší než v ostatních částech
světa. Téměř úplná dekarbonizace výroby
elektřiny je sice velkou výzvou, technolo-
gicky je ale během několika následujících
dekád zvládnutelná. Dostupný potenciál
obnovitelných zdrojů v Evropě by měl být
dostačující i k pokrytí předpokládaného ná-
růstu spotřeby elektřiny. Zároveň však Ev-
ropská komise ve svých dekarbonizačních
scénářích předpokládá i využití jádra
v členských státech, kde je již nyní využí-
váno, a v případě bezpečného zvládnutí
a ekonomické dostupnosti technologie
CCS (zachycování a ukládání oxidu uhliči-
tého) nevylučuje ani určité využití uhlí
a zemního plynu.

Je možné dosáhnout emisních cílů bez ja-
derné energetiky?

Jako bezemisní technologie by jaderná
energetika měla zůstat i nadále součástí ře-
šení problematiky snižování emisí sklení-
kových plynů v ČR. Dosažení emisních cílů
do roku 2050 bez dalšího rozvoje jaderné
energetiky by sice teoreticky možné bylo,
ale vedlo by patrně k výraznému zvýšení
nákladů energetického systému kvůli ne-
zbytným investicím do nových zdrojů a sítí
a rovněž by si s největší pravděpodobností
vyžádalo pokrytí části spotřeby dovozem
elektřiny. Navíc bohužel těžkou chybou po-
litické reprezentace kolem roku 2010 při
nastavení parametrů podpory obnovitel-
ných zdrojů jsme si velmi omezili další pro-
stor pro jejich další podporu.  

Pane ministře, máte za sebou tři roky
práce v čele ministerstva. Daří se Vám na-
plňovat představy a plány, s nimiž jste
tento resort přebíral? 

Myslím, že celkem se to daří. Když
jsem přišel v lednu 2014 na ministerstvo,
tak bylo opravdu v zuboženém stavu,

stejně jako například naše rezortní orga-
nizace Státní fond životního prostředí ČR.
Ten přitom administruje mnoho tisíc pro-
jektů za desítky miliard korun ročně, které
se významně podílejí na zlepšování kva-
lity života v České republice. Za vlády
ODS a TOP 09 došlo k výraznému roz-
kladu obou institucí, jak v oblasti perso-
nální, tak v oblasti priorit a vůbec mana-
gementu ochrany životního prostředí.
A to se pak samozřejmě projevilo neje-
nom na legislativě, která třeba neodpoví-
dala té evropské, což nás teď bohužel do-
hání (takovým smutným příkladem je
třeba zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí, tzv. EIA), ale i na dotacích.
V roce 2013 Ministerstvo životního pro-
středí muselo vrátit do Bruselu 7,5 mili-
ardy korun, protože je tehdejší vedení ne-
bylo schopné vyčerpat. Na začátku roku
2014 nám akutně hrozilo, že budeme v le-
tech 2014 a 2015 vracet dalších 18 mi -
liard. A s tím jsem se absolutně nechtěl
smířit. Takže jsem v první řadě našel kva-
litní lidi, kteří měli s administrací fondů
zkušenosti, a dosadil je na MŽP i na SFŽP.
Společně jsme najeli na maximálně kri-
zový režim, který byl náročný, ale vyplatil
se. Díky práci mého týmu už dnes můžu
říci, že do Bruselu žádné peníze nevra-
címe. Podařilo se nám zachránit celých 18
miliard korun. Odborníky a kvalitní mana-
žery jsem našel i v jiných oborech a při-
vedl je na MŽP. Takže se podařilo neje-
nom zachránit finanční prostředky, ale zá-
roveň se povedlo z ministerstva i Stát-
ního fondu životního prostředí ČR udělat
opět funkční a v odborných kruzích i res -
pektované instituce.  

Co považujete osobně za hlavní úspěch,
kterého ministerstvo pod Vaším vedením
dosáhlo, a naopak co za neúspěch?

Snad mohu neskromně říct, že těch
úspěchů bylo víc. Kromě výše uvedené zá-
chrany mnoha miliard z evropských fondů
mezi ně počítám např. revoluční projekt
kotlíkových dotací, na které se nám poda-
řilo v roce 2014 vyjednat u Evropské ko-
mise 9 miliard korun přímo pro domác-
nosti, což nebylo vůbec jednoduché. Kot-
líkové dotace tu sice byly i před námi, ale
státní rozpočet s těmi krajskými na ně
měly během tří let jen něco okolo půl mi-
liardy korun, za které se vyměnilo zhruba
10 tisíc kotlů, navíc v nižších emisních tří-
dách než opravdu té nejekologičtější. My
ale za 9 miliard z evropských peněz mů-
žeme vyměnit až 100 tisíc kotlů po celé re-
publice, a to i staré uhelné za ekologické.
Kotlíkové dotace jsou navíc velice
úspěšné. V první vlně přišlo 28 tisíc žá-
dostí, tzn., že už letošní topnou sezónu
bude mít mnoho tisíc domácností nový
ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo,
které si pořídily za zlomek ceny, a ušetří
tak i spoustu peněz za topení. Očekávám,
že masivní výměna kotlů přinese v příštích
několika letech výrazné zlepšení ovzduší
po celé ČR. 

Nově jsme nastavili a rozšířili program
pro snižování energetické spotřeby Nová
zelená úsporám tak, aby stavebníci nejen
více ušetřili, ale také dlouhodobě do-
předu věděli, s jakou pomocí od státu
mohou počítat. Výrazně jsme třeba ome-
zili i kriminalitu v oblasti krádeží kovů. To
tady zacházelo tak daleko, že se kradly
poklopy od kanálů, kolejnice a různé
šrouby na drahách nebo značky přímo ze
silnice, což jsou nejenom škody na ma-
jetku, ale už je to i ohrožování lidského
zdraví a bezpečí. Vůbec jsem nechápal,
proč s tím nikdo nic nedělá, jenom to
tady všichni trpěli a dožadovali se nasa-
zení většího počtu policistů do ulic. Při-
tom se nabízelo poměrně jednoduché
a levné řešení. Jen bylo zapotřebí ho vy-
bojovat. A podařilo se. Od loňského roku,
kdy zákaz začal platit, evidujeme více než
50% úbytek krádeží kovů. Podařilo se
nám prosadit i zákaz skládkování od roku
2024 a připravit do legislativního procesu
zcela nový zákon o odpadech. 

Za neúspěch považuji hlavně fakt, že
řada věcí ve státní správě stále trvá mno-
hem déle, než bych si představoval. S tím
se ale nehodlám smířit, protože život je
krátký…

Podaří se Vám stihnout v poslední čtvrtině
vše, co byste ještě chtěl udělat?

Udělám pro to vše, co bude v mých si-
lách, a snad i trochu víc. Ale samozřejmě
dobře vím, že ve volebním roce bývá už
dost svízelné prosadit především kontro-
verzní body, protože každá taková věc se
stává předmětem předvolebního šílení
a zdravý rozum jde bohužel často stra-
nou.  

Otázka na závěr, šel byste do toho znovu
po dosavadních zkušenostech?

Určitě. Přibral jsem sice 8 kilo, zešedivěl
a téměř veškerý svůj čas věnuji práci. Ale
je to skvělá zkušenost, a když jsou vidět vý-
sledky, které této zemi pomáhají, tak není
co řešit. �
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„Jsme jedničkou v tom, co vyrábíme,“ řekl
jste na nedávné tiskové konferenci v Lito-
myšli při oficiálním otevření nové výrobní
haly. Můžete to konkretizovat?

S našimi výrobky obsazujeme pozici svě-
tové jedničky ve všech důležitých výrobko-
vých řadách, které v Česku vyrábíme. Kon-
krétně jde o sklovláknité mřížky ADFORS Ver-
tex® (tzv. perlinky), které slouží ke zpevnění
fasád i vnitřních omítek, pásky FibaTape® ur-
čené na spoje sádrokartonových desek, vý-
ztuže do asfaltových povrchů GLASGRID®
a vysoce odolné sklovláknité tapety Nove-
lio®. Naše prvenství v těchto oblastech ne-
platí jen z pohledu velikosti tržního podílu,
ale především z pohledu atraktivity jako pro-
dejce. Chceme být hlavně vyhledávaným do-
davatelem, který vytváří přidanou hodnotu
pro své zákazníky.

Vaše výrobky jsou určené pro stavební a prů-
myslové aplikace. Které to jsou především?

Nejvýznamnějším výrobkem jsou sklovlák-
nité mřížky, které prodáváme již více než čtvrt
století pod známou značkou Vertex. Někdy se
jim říká perlinka. Zde patříme jednoznačně
k jedničce na trhu, a to nejen z pohledu ob-
jemu výroby, ale zejména co se týká šíře sor-
timentu, kvality výrobků i servisu, který pos -
kytujeme našim zákazníkům.

Druhým významným výrobkem jsou sklo-
vláknité tapety. Ty nejsou v České republice
příliš známé, ale na trzích jako Francie, Bene-
lux nebo Skandinávie patří mezi velmi oblí-
bené. Jedná se o přetíratelné tapety, které lze
po nalepení na zeď natřít libovolnou barvou
při zachování vzoru tapety. V tomto roce
jsme na trh nově uvedli i sklovláknité tapety,
které již mají svůj barevný vzor. Oproti běž-
ným papírovým tapetám poskytují skleněné
tapety další vlastnosti jako požární odolnost,
prodyšnost, omyvatelnost, ale také velkou
mechanickou odolnost. Všechny tapety pro-
dáváme pod obchodní značkou Novelio. Dále
se věnujeme výrobě pásek na spojování sád-

rokartonových desek, výztuh do podlaho-
vých krytin z PVC nebo výztuh do desek z pří-
rodního mramoru. 

Od roku 2013 pak v Litomyšli vyrábíme
také unikátní výztuhy do asfaltových povr-
chů, které zvyšují jejich životnost až na troj-
násobek. Jedná se o unikátní geomříž, která
absorbuje napětí, horizontálně jej rozptyluje,
a tím zpomaluje vznik reflexních trhlin, a ně-
kolikanásobně tak prodlužuje životnost vozo-
vek a snižuje náklady na jejich opravu
i údržbu. Pokládka probíhá ručně či strojně,
instalace je přitom rychlá a snadná. Po svém
využití je mřížka recyklovatelná. Jedním z ak-
tuálních projektů v této oblasti je např.
plošná instalace z července 2016 na praž-
ském letišti Václava Havla.

Obecně lze říci, že skleněná vlákna jsou
vhodná všude tam, kde je třeba dosáhnout
vysoké pevnosti výztuhy, požární odolnosti
nebo rozměrové stability při kolísání okolní
teploty. V řadě aplikací pak naše výrobky

zlepšují tepelnou nebo akustickou izolaci, vy-
tváří ochrannou bariéru a přispívají i ke sní-
žení hmotnosti konstrukcí a zkrácení doby in-
stalace.

Historie společnosti se začala psát v roce
1950 a od počátku se specializovala na skle-
něná vlákna. Co je charakteristické pro
cestu, kterou prošla a co představuje dnes?

Roku 1950 byla v Litomyšli založena spo-
lečnost Vertex, která se od počátku speciali-
zovala na výrobu skleněného vlákna a odvo-
zených výrobků, zejména technických textilií,
které se dodnes používají jako výztuhy
v mnoha průmyslových oborech. O čtyřia-
dvacet let později se společnost rozrostla
o druhý závod v jihomoravských Hodonicích.
Skleněné vlákno se v počátcích svého vzniku
používalo zejména pro výztuhu laminátů.
S postupem času se začalo využívat i pro
další aplikace, zejména v oblasti stavebnictví.
Původně se skleněné vlákno vyrábělo tak
zvanou dvoustupňovou technologií. Nejdříve
se vyrobily skleněné kuličky, z nichž se po-
sléze na platinových píckách vyrábělo
vlákno. 

V devadesátých letech jsme přešli na jed-
nostupňovou technologii, kde se přímo ze
sklářských surovin taví sklovina, a ta se poté
zvlákňuje na nekonečné vlákno. Výrobní pro-
ces je tak mnohem efektivnější.

Roku 1998 se firma připojila k francouzské
skupině Saint-Gobain, což podpořilo její další
růst. V roce 2007 jsme opustili trh s kompo-
zity a od té doby se orientujeme zejména na
stavební aplikace.

Od roku 2011 nese společnost nový název
Adfors CZ, pod který byly sjednoceny
všechny světové závody skupiny Saint-Go-
bain obdobného zaměření. Původní značka
Vertex byla zachována jako název produk-
tové řady mřížkových tkanin do stavebnictví.

Sklářská pec a vedle tkalcovský stav – na
první pohled to nejde příliš dohromady. Při-

Vyrábíme unikátní výztuhy do asfaltových povrchů, 
které zvyšují jejich životnost až na trojnásobek,
řekl CzechIndustry Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain ADFORS CZ
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bližte nám prosím výrobní proces, kdy se ob-
razně řečeno mění písek v perlinku nebo ta-
petu...

Ano, naše firma je opravdu kombinací
sklářského a textilního průmyslu.

Na začátku procesu je výroba sklovlákni-
tých přízí ve sklářské peci. Sklářský kmen se
taví za vysokých teplot a následně zvlákňuje
v tryskových pecích. Výsledkem je pramínek
stovek nekonečných vláken, z nichž každé má
jen 10 mikrometrů v průměru. Jednotlivá
vlákna jsou spojena chemickou lubrikací,
která dá pramínku požadované vlastnosti. 

Vytvořený pramínek se pak dále zpraco-
vává obdobným způsobem jako v běžném
textilním průmyslu. Tkaním nebo pletením
lze vytvořit plošné textilní výrobky. Pomocí
speciální technologie podobné té, při níž se
vyrábí papír, lze vyrobit i netkané materiály.

Možná to takto zní poměrně jednoduše,
ale jedná se o technologicky velmi náročné
procesy, které vyžadují vysoké nároky na
všechny zaměstnance ve výrobě. 

V čem jsou hlavní přednosti výrobků ze sklo-
vláknitých mřížek? Jsou dostatečně využí-
vány?

Zjednodušeně řečeno, mřížky zabraňují
vzniku prasklin všude tam, kde se používají.
Z toho důvodu je u nich nejdůležitější právě
poskytovaná pevnost. Nejčastěji jsou využí-
vány pro výztuhu zateplovacího systému,
čím dál tím více se používají také pro vyztu-
žení nezateplených omítek v exteriéru a inte-
riéru. Tím, že mřížky dokáží při vysychání
stavby zabránit i mikrotrhlinám, mohou vý-
znamně přispět k urychlení celkového sta-
vebního procesu.

Když byste je měl obhájit ve srovnání s konku-
rencí, jaké argumenty byste uvedl?

Především jsme dodavatelem s nejširším
sortimentem na trhu, výrazně nad konku-
rencí jsme také vynikajícím dodavatelským
servisem a kvalitou. Našimi konkurenty
jsou zejména jen zpracovatelé skleněných
přízí a ne jejich výrobci. Tím, že si sami vy-
rábíme vlastní příze, získáváme obrovskou
konkurenční výhodu. Nejsme tak závislí na
dodávkách našich dodavatelů, čímž mů-
žeme zajistit lepší prodejní servis a jistotu
dodávek.

Výzkum a vývoj provádíte vlastními silami
nebo ve spolupráci s dalšími subjekty? 

Naší výhodou je, že máme vlastní vývojové
oddělení, které sídlí v Litomyšli, a téměř veš -
kerý vývoj nových výrobků probíhá tedy přímo
ve firmě. Stejně tak to platí i pro vývoj nových
strojních zařízení. Jsme vybaveni vlastním kon-
strukčním oddělením, které je schopné navr-
hovat nová technologická zařízení, což je ob-
rovská výhoda oproti konkurenci. Nepřetržité
inovace u našich výrobků, ale i u strojního vy-
bavení, jsou hlavní součástí naší strategie
v udržení vedoucí pozice na trhu.

Většina vaší produkce je určena na export, do
kterých zemí především?

Mohu říct, že neexistuje stát v Evropě, kam
bychom nevyváželi naše výrobky, a každý trh
je pro nás velmi důležitý. Stavební aktivita
v jednotlivých zemích pravidelně prochází růz-
nými výkyvy, a proto je pro nás podstatné
nebýt závislí pouze na jednom trhu. Lehce pak
takové výkyvy prodeje kompenzujeme někde
jinde. 

Mimo Evropu pak exportujeme zejména do
Asie, Jižní Ameriky, ale třeba i na Blízký vý-
chod.

Jste největším zaměstnavatelem na Svitav-
sku, v případě investic a údržby upřednostňu-
jete místní firmy. Je to čistě z patriotismu
nebo to přináší i konkrétní výhody?

Nejedná se pouze o snahu podpořit místní
firmy. Ten nejlepší musí pracovat s nejlepšími,
a pokud bychom to dělali z čistého patriotismu,
mohlo by to být velmi krátkozraké. Blízkost do-
davatele je samozřejmě důležitá pro vzájem-
nou komunikaci a rychlost spolupráce, stěžejní

je ale také to, aby i naši dodavatelé byli vždy
krok před světem. Abychom si udrželi svou po-
zici na trhu, musíme být nejlepší v tom, co dě-
láme, a to platí i pro naše dodavatele.

A pokud se týká vybavení závodu, je také
české provience?

Ano, velká část technologických celků po-
chází od českých dodavatelů. Naší výhodou je
vlastní konstrukční oddělení, které vyvíjí nové
technologie. Jejich výrobu pak většinou zadá-
váme právě u českých dodavatelů. Jen za po-
slední dva roky jsme do technologického zá-
zemí investovali více než 1,3 miliardy korun.
Z toho velká část byla realizována místními fir-
mami. To je určitě nezanedbatelný přínos i pro
region, ve kterém podnikáme.

Nová hala, kterou jste uvedli do provozu v re-
kordně krátkém čase, je poslední, nebo počí-
táte s dalším rozšiřováním výroby?

Spolu s rostoucí poptávkou po našich pro-
duktech rosteme i my. Náš plán je aktuálně
růst minimálně o 6 % ročně, což bude vyža-
dovat další investice do rozšiřování výroby.
Již dnes je nová hala zcela zaplněná techno-
logií, a tak vznikají plány na další rozšíření na-
šich závodů.

Velké investice plánujeme zejména v našem
druhém závodě v jihomo rav ských Hodonicích,
kde jsme nyní rozšířili výrobu tkaných textilií
a technických přízí.

Silný díky lidem, tak zní motto společnosti. Za-
městnanci jsou, jak jste také uvedl na již zmi-
ňované tiskové konferenci, až na prvním
místě. Jakými zásadami se řídíte v politice za-
městnanosti?
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Lidé pro nás představují tu největší hodnotu
firmy. Adfors CZ je silnou, úspěšnou a rostoucí
značkou s pevnými hodnotami a společnost si
je plně vědoma toho, že taková může být
především díky lidem, kteří pro ni pracují.
Tomu se snažíme přizpůsobit celou firemní kul-
turu. Práce u nás není sice vždy jednoduchá,
ale kdo chce pracovat a zároveň se i osobně
rozvíjet, je za to náležitě oceněn. Záleží nám na
dlouhodobých jistotách a zájmech našich za-
městnanců, proto se jim snažíme vyjít maxi-
málně vstříc. Třeba rodinám s malými dětmi
u nás nabízíme pružnou pracovní dobu a tak-
zvaná sdílená pracovní místa. Obecně klademe
velký důraz na zdraví našich zaměstnanců, je-
jich bezpečnost a další vzdělávání. 

A pokud jde o společensky odpovědnou firmu,
kterou bezpochyby jste, jak se to projevuje ve
vašem přístupu k městu, regionu, ale i kraji?

Adfors CZ v rámci obou regionů pořádá
řadu aktivit napříč různými oblastmi, což be-
reme jako samozřejmost a součást firemní kul-
tury. Na prvním místě je bezpečnost práce
a vztah k životnímu prostředí, kdy se snažíme
zlepšovat naše technologie nad rámec legisla-
tivy tak, aby byl dopad naší činnosti na životní
prostředí co nejmenší. Máme vlastní recyklační
zařízení pro skleněný odpad, který se tak znovu
dostane do výroby a neskončí na skládce. Dis-
ponujeme i vlastní čistírnou odpadních vod,
díky které můžeme vyčištěnou vodu znovu po-
užít ve výrobním procesu. Každoročně také sni-
žujeme spotřebu energie pro výrobu našich vý-
robků.

Pravidelně během roku pak podporujeme
desítky projektů a organizací z oblastí, kde jsou
peníze nejvíce potřeba. Každoročně prostřed-
nictvím našeho Adfors grantu přerozdělíme
nemalé prostředky zejména do sociální oblasti,
kultury či mládežnického sportu. Celá skupina
Saint-Gobain má také svoji nadaci, díky které
jsme podpořili konkrétní projekty v regionu
v oblasti sociálního bydlení. Také sami zaměst-
nanci Adfors CZ pomáhají tam, kde je potřeba,
a zapojují se do dobrovolnických dní. 

Všechny tyto aktivity upevňují naše vztahy
s regionem, jeho obyvateli i zastupiteli.

Jste součástí silné francouzské skupiny Saint-
Gobain, jež píše svou historii od roku 1665. Co
vám vstup do skupiny dal nebo naopak vzal?

Saint-Gobain je společnost se silnou pozicí
na trhu stavebních materiálů a s jasnou vizí
v oblasti komfortního bydlení. Adfors CZ do
této vize se svým výrobkovým složením plně
zapadá, a proto se nám dostává velké podpory
dalšího rozvoje. 

Tím, že se jedná o strategického vlastníka,
čerpáme velkých výhod ze zázemí, které sku-
pina poskytuje, a to například v oblasti vý-
zkumu a vývoje, ale i celosvětového pokrytí.
Největší výhodu vnímám právě při expanzi na,
pro nás, nové trhy. Skupina nám v takovém
případě poskytuje dostatečné zázemí a cenné
rady.

Ve společnosti pracujete více než dvě deseti-
letí, polovinu z toho v pozici generálního ředi-
tele. Co považujete za hlavní úspěch, kterého
firma pod Vaším vedením dosáhla, a čeho
byste ještě chtěl dosáhnout?

Firma trvale roste, a to hlavně díky tomu,
že nás trh bere jako spolehlivého partnera
s kvalitními službami a inovativními vý-

robky. Úspěšně jsme překonali velkou tržní
krizi v roce 2009, ale i mnoho dalších ná-
strah v podobě levných výrobků z Asie
nebo rozhodnutí vlastníka o prodeji velké
části firmy v roce 2007. I přes dlouhodobou
stagnaci ve stavebnictví dosahuje Adfors
CZ historicky nejlepších finančních vý-
sledků, to vše zásluhou skvělého obrov-

ského týmu, který mám tu čest vést.  Je-
diné, co se za celou dobu nezměnilo, je
práce s lidmi, která je na mém zaměstnání
tím nejzajímavějším. Přeji si, abychom i na-
dále byli atraktivním a stabilním zaměstna-
vatelem, který svým zaměstnancům dává
prostor k osobnímu rozvoji a pocit životní
jistoty. �
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Smart cesta

Chytré produkty a služby bude nabízet tro-
jice nových firem a divizí Foxconnu. 

Na jaře se otevřely dveře nové divize
Foxconn Development and Research
Centre (DRC). Výzkumné a designové cen-
trum navrhuje softwarová řešení a pro-
dukty se zaměřením na automatizaci, tele-
komunikaci, řešení pro chytrá města a do-
movy, elektroniku pro automobilový prů-
mysl nebo analýzu a managment dat.
„Chceme, aby se ČR stala Hi-Tech centrem
Evropské unie,“ uvádí technický ředitel
Foxconn DRC, Marek Krejza a zdůrazňuje
tím strategický význam nové divize pro
celou firmu. 

Teprve před několika měsíci vzniklo také
inovativní datové centrum SafeDX, které
uvedl Foxconn do provozu společně s me-
zinárodní investiční skupinou KKCG. Sa-
feDX se zaměřuje především na zahraniční
společnosti a už teď připravuje výstavbu
dalších datových center v ČR a Evropě.
Podporuje propojení Evropy s Asií a nabízí
nadstandardní služby mezinárodní konek-
tivity. 

Nejstarší do trojice je společnost Fox-
conn 4Tech, která pracuje s principy In-
dustry 4.0 a přeměňuje firemní výrobu
na smart továrnu. Do budoucna bude vy-
víjet chytrá řešení pro malé a střední
podniky v celé Evropě. Podrobněji jsme
si povídali s Process and Industrial Engi-
neering Managerem Bohumilem Čap-
kem. 

Popište nám, čím se 4Tech zabývá?
4Tech přináší do společnosti nové

schopnosti na poli systémové integrace
robotiky, vision systémů a mechatroniky
a zabývá se vývojem aplikací využívajících
komunikaci na bázi průmyslové IoT plat-
formy.  

Co nového přináší na český trh oproti kon-
kurenci? 

4Tech staví především na levných open
source a open standard produktech a tím
zlevňuje koncové aplikace tak, aby byly ce-
nově přijatelné i pro menší společnosti.
Další konkurenční výhodou, kterou
chceme nabídnout, je naše schopnost po-
rozumět problémům, jenž výrobní společ-
nosti trápí, a nabídnout naše služby v ob-
lasti procesního inženýrství, lean enter-
prize v návrhu optimálního zařízení a tech-
nologie cíleně vedoucí k vyřešení prob-
lémů zákazníka.   

Jaké jsou vize firmy do budoucna?
Primárně se koncentrujeme na vytvoření

aplikací, které posunou mateřskou společ-
nost tak, aby byla schopná čelit výzvám
spojeným se stále zvyšující se konfigura-
telností našich produktů a zmenšujicí se
velikostí výrobních dávek. V druhém kroku
bychom chtěli vyvynuté aplikace poskyt-

nout i třetím stranám se zaměřením na
střední a malé podniky.

Na jaké pozice hledáte zaměstnance, kolik
jich hledáte a čím je motivujete? 

V součastné době hledáme zaměst-
nance na klíčové technické pozice, ze-
jména projektanty, programátory Java,
embeded SW, grafické designery, datové
analytiky, projektanty elektro a strojní. Dále
hledáme zkušené technické specialisty na
vývoj technických řešení v oblasti mecha -
troniky, vision systemů, ale i specialisty na
řízení procesu a procesní simulace. Sou -
častných 20 zaměstnanců plánujeme do
konce přístího roku rozšířit na sto. 

Základní motivcí pro nové kolegy je na-
bídka seberealizace v prostředí start upu,
který ale současně jistí prostředí velké me-
zinárodní firmy. Práce ve 4Techu není ste-
reotypní a představuje stále nové výzvy
a příležitosti k osobnímu a technickému
rozvoji. �

www.foxconnjobs.cz

Foxconn Czech
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Z Foxconnu se stala firma druhé generace
Je to právě končící rok 2016, který potvrzuje, že společnost Foxconn není jen výrobní firma
a montovna, ale naopak svou budoucnost spojuje s vývojem a výzkumem.

Foxconn je světovým lídrem v oblasti po-
skytování komplexních IT řešení. Na čes -
kém trhu působí od roku 2000 jako regi-
onální základna Foxconnu pro Evropu,
Blízký východ a Afriku. Jejími zákazníky
jsou renomované značky z oblasti IT a te-
lekomunikací. Patří mezi nejvýznamnější
exportéry z České republiky. V roce 2014
se stala druhým největším exportérem
s celkovým objemem vyvezeného zboží
v hodnotě téměř 120 miliard korun. V le-
tech 2015 a 2016 byla společnost vyhod-
nocena jako nejlepší zaměstnavatel regi-
onu a umístila se v první trojici nejlep-
ších zaměstnavatelů v ČR.

Společnost vznikla v roce 2015 a pra-
cuje na projektech čtvrté průmyslové
revoluce Industry 4.0. Vizí firmy je ab-
solutní součinnost všech průmyslo-
vých a kyberneticko-fyzikálních sys -
témů, lidí, internetu věcí a pokročilé
analýzy dat. Zabývá se rozvojem chyt-
rých průmyslových řešení v automati-
zaci a robotice. Uvnitř vlastní firmy
4Tech představil pokročilou průmyslo-
vou platformu internetu věcí, která
s použitím cloudových softwarů pro-
pojuje všechny fyzické a podnikové pří-
stroje. 



Společnost ATOS patří mezi přední hráče v ob-
lasti digitálních služeb. Co je pro ni charakte-
ristické?

Ve všech odvětvích vnímáme ve společnosti
vstup digitálních technologií do výrobních, ří-
dicích a administrativních procesů. Digitální
transformace není něco, na co bychom se měli
připravit, ale je to záležitost, která se již reálně
děje. Naše zaměstnance již neoznačujeme za
informatiky, ale za „business technologists“,
stali se z nich technologové, nebo inženýři byz -
nysu. Dnes jsme pátou největší IT firmou na
světě a naší ambicí je propracovat se do první
trojky. 

A konkrétně v České republice a Slovenské re-
publice?

Možná je to paradoxně naše doménové
know-how. Hovoříme o řešeních a technolo -
giích, které jsme přímo vyvinuli řekněme i pro
jiný trh, ale z toho vývoje umíme výborně čer-
pat i lokálně. Pro trh Česka a Slovenska je to ur-
čitě oblast sociální sféry a řešení pro průmysl
a v neposlední řadě vzdělávání, kde jsme zatím
možná lepší na Slovensku.

Žijeme v čase, který stále více bude ovlivňovat
internet věcí IoT. Nakolik změní náš další život
a které zásadní změny přináší?

Digitální transformace, to je šance, 
ale i hrozba pro české firmy,
řekl CzechIndustry Emil Fitoš, generální ředitel společnosti ATOS pro ČR a SR
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Ing. Emil Fitoš, 
generální ředitel společnosti ATOS pro ČR a SR

Internet věcí by z našeho pohledu neměl být
jen prázdným pojmem, nebo nějakým moder-
ním tématem bez obsahu. Myslím si, že je při-
rozenou evolucí technických hraček, že začnou
mezi sebou komunikovat, což je možná věc,
kterou vidíme na první pohled. My však vní-
máme internet věcí i komplexněji jako prostře-
dek, který bude přinášet uživatelům služby.
Uvedu jen dva příklady, které to ilustrují. Jed-
ním může být například smart metering, kde
díky inteligentnímu měřiči dokážete mít doko-
nalý přehled o své spotřebě a online ji regulo-
vat a v konečném důsledku uspořit. Toto řešení
nabývá v průmyslu ještě většího významu než
v domácnosti. Jako druhý příklad bych zmínil
například čidlo v lampě veřejného osvětlení.
Kromě monitoringu a nastavování výkonu umí
mít v sobě integrovaný například wi-fi hotspot,
případně kameru na pozorování okolí, nebo
měřiče dopravy, či kvality ovzduší. Všechno to
jsou zároveň věci, které zkvalitňují život.

S posledním příkladem souvisí otázka, jak se
ATOS podílí na smart cities a co to je?

ATOS je zakládajícím členem českého klas -
tru Smart City. Jeho posláním je rozvoj a pro-
pagace konceptu takzvaných inteligentních
měst, smart cities. Koncept by měl propojovat
veřejné služby s informačními technologiemi



a přinášet efektivní řešení fungování města
a jeho služeb občanům. Naše společnost však
na tuto problematiku nazírá komplexně. Získat
data je relativně jednoduché. Zajímavější
práce je v tom, jak jsou získaná data zpraco-
vána a využita. A tady vidím naši přidanou
hodnotu, jelikož je to oblast, ve které jsme tak -
říkajíc doma.

Na vašich www stránkách jsem si přečetl, že
„v ATOS se snažíme vytvořit firmu budouc-
nosti za pomoci digitální transformace. Vě-
říme, že propojení lidí, technologií a podnikání
je správnou cestou vpřed“. Můžete to konkre-
tizovat?

Digitální transformace sebou přináší mož-
nosti, jak rozvíjet nové obchodní příležitosti,
získat přístup na zahraniční trh a zmoderni-
zovat podnik. Myslím, že bude v možná men-
ším měřítku ekvivalentní technické revoluci.
Podle analytiků však jen zhruba třetina firem
má digitální strategii. Je to ohromující malý
počet v kontextu k tomu, o jaké peníze se
jedná. Objevují se dokonce statistiky, podle
kterých třetina firem z dnešní světové špičky
zaspí dobu a do pěti let buď zanikne, nebo
ztratí vliv. Šance, ale i hrozba čeká i na české
firmy. Iniciativa Evropské unie se zavedením
jednotného digitálního trhu jim může umož-
nit obrovský rozmach. Podle portálu digitál-
nítransformace.cz však pouze 7 % malých
a středních firem v regionu prodává své pro-
dukty a služby přes hranice. Více než polo-
vina z nich by to s radostí dělala, kdyby ve
všech zemích EU platila stejná pravidla. Oče-
kává se, že odstranění obchodních překážek
mezi členskými státy by mohlo přinést doda-
tečných 415 miliard eur. Přinese to však i ob-
rovskou konkurenci. 

Česká vláda schválila Iniciativu Průmysl 4.0. In-
spirací pro to byla nepochybně německá Indu-
strie 4.0. Nesoustředíme se pouze na dílčí úsek
z širokého spektra, které internet věcí, jak os-
tatně vyplývá z Vašich předcházejících slov,
poskytuje?

Musím pochválit Českou vládu, že mini-
málně v intencích regionu střední Evropy je vý-
razným příkladem ostatním státům. Strategie
je skutečně dobře naformulována a slibuje ná-
růst produktivity i úsporu nákladů, žádá si však
kompletní změnu myšlení. Nejde jen o auto-
matizaci, nebo částečnou změnu firemních
procesů. Změna si bude vyžadovat vzájemnou
komunikaci všech prvků řetězce, od externího
prostředí firmy, přes její softwarové a aplikační
vybavení, zaměstnance, až po všechny stroje
a věci, zapojené do výroby. Zde je na místě
uvést i druhou stranu mince, totiž to, že strate-
gie neuvádí ani slovo o tom, jak stát reálně vy-
užije strukturální fondy EU a vlastní prostředky
na její implementaci. A to může být velmi dů-
ležitá otázka. 

Jsou české firmy schopny tuto strategii plnit,
nebo je vhodná pouze pro nadnárodní korpo-
race?

Strategie je výborná i v tom, že je flexibilní
a dává opravdu širokou příležitost lokálním
podnikatelům, což je obrovský impulz pro celý
segment. Opět musím upozornit na důležitou
věc. Je výborné mít špičkovou strategii, je
třeba ji však i naplňovat. K tomu je nutné zjed-
nodušit administrativu a byrokracii a naformu-
lovat relevantní výzvy, které budou mít smysl.

Je česká legislativa na to připravena?
Je třeba říci, že například v oblasti e-govern-

mentu je v České republice ještě co dohánět.
Otázkou je, jak dopadne digitální transformace,
jestli také nebudeme zaostávat. Byla by to
škoda, protože základ v podobě koncepční stra-
tegie je položen dobře.

Které řešení nabízíte firmám a společnostem
v průmyslu?

Oblastí je více. Určitě se chceme ještě více
soustředit na digitální vzdělávání, kde jsme se
slušně etablovali na Slovensku a získané zku-
šenosti umíme zúročit při technologické bázi,
ale i při tvorbě obsahu. Zajímavými řešeními
jsou i služby spojené s energetickou efektivi-
tou, kde dokážeme už po prvotním auditu uše-
třit okolo 10-20 % nákladů na energii průmys-
lovému podniku, což opravdu není málo. Tře-
tím tématem, na které nabízíme inovativní ře-
šení, je bezpečnost, kde umíme poskytnout
outsourcing přímo od našich operátorů a klient
si tak bezpečnost objedná jako službu. Odpa-
dají mu tak vstupní náklady, nemusí vynakládat
prostředky na inovace a přeškolení týmu přímo
ve firmě. 

S předcházejícím úzce souvisí bezpečnost
dat, s nimiž se pracuje. Kybernetická bezpeč-
nost je velké téma a je jednou z klíčových
výzev pro společnosti jako je ATOS. Jak lze
předcházet hrozbám v kyberprostoru, co na-
bízíte v tomto svým zákazníkům a dalším zá-
jemcům? 

Bohužel, neexistuje celospolečenský tlak na
to, aby vznikly obranné mechanismy pro jed-
notlivce v oblasti ochrany jejich soukromí.
Dnes se totiž uchovávají a shromažďují velké
objemy dat o každém z nás, jejich rozsah si
žádný legislativec, ale ani občan nedokáže
představit. Čili tématem není jen kybernetická
bezpečnost, ale i náš digitální otisk vědomý
i nevědomý. Faktem však je, že díky digitální
transformaci začnou být data stále více a více
zajímavá a je třeba je chránit i na úrovni státu.
ATOS například implementoval řešení, zamě-
řené na bezpečné finanční transakce, ať už jde
o platby kartou nebo o elektronické bankov-
nictví – od správy identit, přes šifrování, apli-
kace až po fyzické smart karty. Řešení
Crypt2Pay od naší společnosti používají napří-
klad držitelé 61,7 milionu platebních karet ve
Francii. Osvědčilo se již při bilionech autorizo-
vaných transakcí a momentálně se využívá již
v 35 státech světa.

Získali jste certifikaci o bezpečnostní prověrce
NATO pro hardwerový bezpečnostní modul
Trust Way®. Přibližte nám ho prosím, kde
všude nalezne uplatnění?

TrustWay Proteccio je produkt, který byl vy-
vinut přímo v našich laboratořích. Poskytuje
velmi vysokou technologickou úroveň fyzické
ochrany při správě klíčů a kryptografických
operací ve prospěch kritických aplikací použí-
vaných ve vládních zprávách a obranných spo-
lečnostech. Jde zejména o přenos dat mezi
vzdálenými pobočkami, řekněme policejních
stanic, produkt je ovšem využíván například
i bankami. Má více než 128bitové šifrování
a tím je vhodný pro velmi citlivá data.

A pokud jde o bezpečnost obyvatel?
Potenciálně můžeme zmínit telefony s hard-

warovým šifrováním, které jsou založeny na
hardwarovém šifrovacím modulu. Je to řešení
Hoox, opět vyvinuté přímo námi, respektive
společností Bull, která je součástí rodiny ATOS.
S nadsázkou řečeno, jako evropská společnost
si můžeme dovolit vyvinout telefon, který ani
NASA neslyší.

Téma, které by bylo na samostatný rozhovor,
jsou olympijské hry. ATOS je zabezpečuje zjed-
nodušeně řečeno po IT stránce. Co vše obnáší
příprava a úspěšné informování o jejich prů-
běhu?

Jen pro lepší představu: zajišťovat infor-
mační technologie pro olympijské hry je jako
poskytovat IT obrovské firmě, která má 200
tisíc zaměstnanců a slouží více než 4 miliardám
zákazníků na globálním trhu. Funguje v nepře-
tržitém provozu, ale každé dva roky se musí
soustředit na téměř tři velmi intenzivní týdny,
které prověří každý jednotlivý detail přípravy.
Díky tomu distribuce výsledků každé sportovní
události na olympiádě v Riu do světa trvala
méně než půl sekundy. Komentátoři, ale i fa-
noušci je tak měli k dispozici dříve, než zaslechli
burácení tribun. Jde o technologický výkon, na
kterém se pracovalo roky. A to navzdory růz-
ným útokům, které se snažily jejich plynulost
narušit. 

Když byste průběh olympiády charakterizoval
v číslech, co vše by data obsahovaly?

Když jsme mluvili o ochraně, tak třeba zmínit
více než 155 milionů bezpečnostních incidentů,
které byly eliminovány. 

1 – poprvé byl na olympijských hrách vy-
užit cloud jako platforma pro systémy dob-
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rovolnického portálu, akreditací a pracovní
sílu, čímž se snížily náklady a zvýšila se efek-
tivita

2 – vzrostl počet nových sportů – přibyly golf
a ragby Sevens. Jen samotný golf vytvořil více
výsledkových dat než všechny ostatní sporty
dohromady.

37 – počet sportovišť, na kterých ATOS insta-
loval a spravoval kompletní IT infrastrukturu,
aby zajistil, že všechny události proběhnou
podle plánu

400 – takový byl počet IT bezpečnostních
událostí za sekundu (v Londýně to bylo 200 za
sekundu)

300 000 – tolik bylo zpracovaných a aktivo-
vaných akreditací prostřednictvím IT systému
ATOS (nárůst o 20 % ve srovnání s Londý-
nem)

více než 100 milionů – počet zpráv, zasla-
ných mediálním zákazníkům s výsledky v reál-

ném čase a údaji ze všech 42 sportů a 306 akcí
(nárůst z londýnských 58,8 milionu)

Platformou pro OH v Riu se stal cloud. V čem
jsou jeho přednosti a výhody proti předcháze-
jícím řešením?

Technologické nároky s každou další olym-
piádou narůstají, cloud je proto logickým řeše-
ním. Byl klíčový pro efektivní poskytování dos -
tatečného výkonu během špiček. Výhodou na-
sazení této platformy je, že infrastrukturu již ne-
bude třeba každé dva roky kompletně stahovat
a nastavovat v dějišti každých dalších her.

Podle názoru odborníků odvedl ATOS v Riu
dobrou práci, což jistě potěší. Další olympiáda,
tentokrát zimní, bude za dva roky. Kdy začínají
IT přípravy na ní?

V principu už dávno před olympiádou v Riu.
Přípravy totiž trvají více než 2 roky. Tým, který

ji připravuje, si obrazně řečeno, plody své
práce neužije, neboť bude pracovat na té další.
Jiný technický tým zajišťuje její hladký chod. 

Otázka na závěr, co považujete za hlavní
úspěch, který společnost v ČR a SR pod Vaším
vedením dosáhla?

Zde mám jednoznačnou odpověď. V regi-
onu jsme rozjeli vlastní výzkum a vývoj. Neboli
nejsme jen nějaká servisní firma, ale nabízíme
skutečnou přidanou hodnotu pro naše zákaz -
níky, ale i pro celý segment. Orientujeme se na
tyto oblasti:

Inteligentní energetika (Smart Energy), kde
samotné slovo Smart indikuje využívání infor-
matických nástrojů pro procesy výroby, distri-
buce, prodeje a spotřeby energie. Sem spadá
například i elektromobilita. 

Velké data (Big Data), což je mírně zjednodu-
šující pojem pro novou generaci nástrojů, po-
stupů a metod, které dokáží v reálném čase
dávat hodnotné a prakticky použitelné výstupy
z obrovských a často špatně strukturovaných
datových souborů.

Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity),
neboli rozvoj nástrojů, které budou pomáhat
subjektům zodpovědným za provoz informač-
ních systémů a za to, že jimi spravovaná data
nebudou zneužita. 

Digitální vzdělávání (Digital Education), ne-
boli zavádění vzdělávacích metod založených
na digitálních technologiích, s celou plejádou
nástrojů vedoucích k interaktivitě, názornosti
a hravosti vyučování. �

Foto Atos a touchit.sk

31. 1. 2017
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Na setkání, které zahájil prezident České
manažerské asociace a mluvčí Klubu
Manažerů roku Pavel Kafka, vystoupili

Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních
vztahů Vysoké školy ekonomické a Zdeněk
Pilz, generální ředitel Fujitsu a místopředseda
představenstva ICT unie. Za Klub Manažerů
roku se zúčastnili finalisté minulých ročníků
soutěže MANAŽER ROKU – například gene-
rální ředitel společnosti Veskom Petr Bureš,
generální ředitel Agrostroj Pelhřimov Lubomír
Stoklásek, Olga Kupec, ředitelka a majitelka
společnosti Abydos, Josef Hendrych, ředitel
Rehabilitačního ústavu Kladruby, Zdeněk Bílek
ze společnosti Sika, Miroslav Václavík, gene-
rální ředitel VÚTS, Radomír Zbožínek ze ZPS
Zlín a další.   

Josef Taušer podrobně představil výsledky
Zprávy o globální konkurenceschopnosti.
Česká republika se umístila na 31. místě z cel-
kem 138 hodnocených zemí. ČR se dobře
umístila v oblasti makroekonomické (19.
místo), v oblasti základního školství (25.
místo), vyššího vzdělávání (27. místo) a v ob-
lasti finančních trhů (taktéž 27. místo). Na niž-
ších příčkách se umístila v oblasti efektivity
trhu práce (44. místo), velikosti trhu (46. místo)
a v oblasti kvality institucí (54. místo). První de-
sítka žebříčku zůstává stabilní, na špici se drží
Švýcarsko následované Singapurem a USA.      

Digitalizace a technické vzdělávání jsou té-
mata, která rezonovala napříč příspěvky.
Všichni zúčastnění, včetně samotných zá-
stupců Klubu manažerů roku, tedy zaměstna-
vatelů, se shodli, že i přes velmi příznivé vý-
sledky ČR v žebříčku Světového ekonomic-
kého fóra v oblasti vzdělávání (25. místo zá-
kladní školství, 27. místo vyšší vzdělání) je
tristní absolutní nedostatek technicky a vě-
decky vzdělaných pracovníků. Tento problém
v budoucích letech může způsobit propad
v žebříčku na nižší než současné celkové 31.
místo. 

Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie vyjádřil
obavu, že „pokud ještě chvíli budeme spoléhat

na to, že se politici postarají o zlepšení situace,
dopadne Česká republika špatně“. Školský sy-
stém je bohužel natolik zkostnatělý, že nemůže
reagovat na potřeby dostatečně rychle. Jediné
řešení je to, které aplikoval Lubomír Stoklásek
ve své firmě, tedy vzít vzdělávání do svých
rukou a nespoléhat na pomoc státu, vzdělávat
svou budoucí pracovní sílu svépomocí. 

Zdeněk Pilz představil iniciativu 202020. Ini -
ciativa nabízí možnost vytvořit společenský
tlak, aby se v této oblasti něco stalo. Česká re-
publika se aktuálně pohybuje na 50. místě ce-
losvětového žebříčku e-Government Develop-
ment Index. Příčinou je zejména nedostatečná
propagace služeb e-Governmentu, které Česká
republika již poskytuje. Zároveň česká státní
správa stále nenabízí dostatek online služeb,
prostřednictvím kterých by bylo možné
s úřady komunikovat výhradně přes internet
bez nutnosti osobní návštěvy úřadů. Elektro-

nizace je jeden z prostředků na to, aby se ze-
fektivnily procesy, které stát zabezpečuje.
„V roce 2010 jsme v oblasti elektronizace měli
velmi dobře našlápnuto, mohli jsme být
v první dvacítce, ale popásli jsme to. Cílem ini -
ciativy je právě nalézt shodu napříč politickým
spektrem k tomu, abychom nastartovali pro-
cesy, které nás do první dvacítky opět dosta-
nou,“ popsal iniciativu Zdeněk Pilz. 

„Myslím si, že zpráva o konkurenceschop-
nosti plně odpovídá stavu věcí. Hlavní otázka
zní, máme opravdu způsoby, jak se posunout
dál?,“ zamyslel se nad výsledky žebříčku ge-
nerální ředitel Veskomu Petr Bureš. „Já napro-
sto souhlasím s tím, že se nedá spoléhat na
politickou garnituru. Každá vláda přemýšlí
v horizontu čtyř let. Kdyby byly nastaveny stra-
tegie na patnáct let dopředu, které by byly ne-
měnné, vypadalo by to jinak. Zastávám názor
‚spoléhej se sám na sebe‘,“ dodal Petr Bureš.   

Klub Manažerů roku (KMR) vznikl z inici-
ativy nositelů čestného titulu MANAŽER
ROKU, kteří tak založili prestižní platformu,
díky které se mohou výherci soutěže potkávat,
vyměňovat informace a sdílet zkušenosti
v průběhu celého roku. Členové klubu – tedy
manažeři a podnikatelé, kteří reprezentují
firmy na nejvyšších stupních řízení – v rámci
aktivit klubu diskutují o nových trendech ří-
zení, nových obchodních příležitostech a ak-
tuálních tématech manažerského prostředí.
Setkání na strojírenském veletrhu je již tra-
diční aktivitou klubu. �

Veronika Žurovcová
PR manažerka ČMA
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Na stát se nemůžeme spolehnout, shodli se manažeři 
Setkání Klubu Manažerů roku zorganizovala Česká manažerská asociace v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Cílem setkání bylo diskutovat o konkurenceschopnosti českého
průmyslu a digitální společnosti. Téma reflektuje výsledky žebříčku konkurenceschopnosti Světového
ekonomického fóra (WEF). 



Pokud jde o samotnou Českou republiku,
například s digitalizací státní správy je
na tom hůře už jen Rumunsko. V rozho-

voru pro EurActiv.cz to uvedla česká europos-
lankyně Dita Charanzová.

Co si má člověk pod pojmem sdílená ekono-
mika vlastně představit? Airbnb a Uber jsou
známé příklady, nicméně dalo by se pod něj
zařadit i něco jiného?

Projektů a společností, které se dají zařadit
pod tzv. sdílenou ekonomiku, je dnes na trhu
více než 10 000. Zdaleka už se nejedná jen
o ubytování nebo alternativní taxislužby, ale
také o sdílení aut, kol, spolujízdy, vaření, zá-
žitků, cestování, půjčování peněz a mnoho
dalších služeb.

Deset tisíc společností, to je velké číslo …
Ano, dávno už nejde o nějakou okrajovou

alternativní záležitost. Sdílená ekonomika
roste dokonce sedmkrát rychleji, než předpo-
kládaly prvotní odhady – jen vloni rostla rych-
leji než Google, Yahoo a Facebook dohro-
mady, generovala transakce v hodnotě 28 mi-
liard euro.

Sdílená ekonomika je podle Vás výhodná jak
pro spotřebitele, tak pro obchodníky. Proč si
to myslíte? Jaké jsou hlavní výhody tohoto
obchodního modelu?

V první řadě si musíme uvědomit, že pop-
távka vzešla právě od spotřebitelů. Jen díky
nim se sdílené ekonomice tak daří. Nese nové
příležitosti pro poskytovatele i zákazníky, za-
žívá ten zmíněný raketový boom. Podle někte-
rých odhadů se na ní bude v roce 2025 podílet
až třetina Evropanů.

Možná je to celkovým trendem ve společ-
nosti, lidé budou stále méně potřebovat věci
vlastnit, stále častěji je budou sdílet s někým
dalším. Nabídka alternuje klasické služby,
leckdy za méně peněz a nadto nabízí služby
zcela nové. Proto je pro spotřebitele tak atrak-
tivní.

A pokud jde o ty obchodníky? Někteří z nich
vidí sdílenou ekonomiku jako hrozbu pro své
podnikání. Opravdu se zaběhlé ekonomické
modely razantně promění a stávající podni-
katelé budou v ohrožení?

K přeměně trhu dochází, a to s poměrně
značnou razancí. Nemyslím si ale, že dojde
k úplnému konci tradičních podnikatelských
modelů. Někteří podnikatelé se nové realitě
a technologickým možnostem jistě přizpů-
sobí. Na druhou stranu tu dle mého názoru
bude vždy poptávka i po klasických typech
služeb.

Služba Airbnb způsobuje, že ceny nemovi-
tostí a nájmů ve velkých městech razantně
rostou a lidé, kteří celý život žijí například
v centru Berlína, jsou nuceni se stěhovat, je-
likož si bydlení již nemohou dovolit. Nebojíte
se, že by rozšiřování služby z centra Prahy na-
dobro vytlačilo rodilé obyvatele?

Nevidím to takto fatálně, ale ano, jsou to
případy, na které bychom měli být připraveni.
Něco by mělo být řešeno společnou evrop-
skou politikou, leccos naopak umí lépe ošetřit
místní samospráva například obecně záva-
znou vyhláškou obce. Rozhodně bych si ne-
přála, aby došlo k naplnění takových scénářů
nejen v Praze, ale v žádném z českých měst či
regionů.

V Česku se podle některých odhadů předpo-
kládá, že do budoucna bude mít sdílená eko-
nomika podíl na našem HDP v řádu i několika
procent. V současnosti je to však pouze
0,1 %. Jaké kroky musí Česká republika uči-
nit, aby se odhady staly realitou?

Sdílená ekonomika vzniká a roste s poptáv-
kou, neplatí tady nějaké pobídky či dotace. Od
státu je ale legitimní očekávat například pod-
poru startupů, podnikatelských inkubátorů
a obecně zajištění co nejlepších podmínek pro
podnikání, včetně třeba jednoduššího zaklá-
dání firem.

Politici by tedy tomuto modelu měli jít na-
proti?

Považuji za podstatné, abychom i my, poli-
tici, uměli na nové situace zareagovat. A tím
nemám na mysli svazovat sdílenou ekono-
miku nějakými novými regulacemi.  Místo
toho je třeba se podívat například na to, které
typy služeb by měly podléhat zdanění jako ja-
kékoli jiné podnikání. Vláda by se obecně
měla snažit tyto aktivity spíše podporovat zej -
ména odbouráváním administrativních překá-
žek. Přínosné by v tomto ohledu bylo i kvalitní
pokrytí internetem v celé ČR.

Stejně tak by pro nás měla být důležitá
problematika ochrany spotřebitele. Považo-
vala bych za velmi nešťastné, pokud by si jed-
notlivé země EU řešily tuto oblast separátně,
jak už se tomu v některých případech děje.
Máme jednotný trh, to by mělo platit i v digi-
tálním prostředí.

Jak k tomuto tématu přistupuje česká poli-
tická reprezentace? Spolupracujete s českým
parlamentem na vytváření legislativy, která
by s tímto novým fenoménem počítala?

Tak daleko v České republice nejsme,
časem ale taková potřeba vznikne určitě
i u nás.

Lidé budou stále méně potřebovat věci vlastnit
Rozvoj digitální agendy včetně sdílené ekonomiky je pro EU stěžejní, proto si v této oblasti nesmíme
nechat ujet vlak. V opačném případě se nám konkurence z Ameriky, z Číny nebo z Indie výrazně vzdálí. 
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Europoslankyně Dita Charanzová převzala 15. listopadu cenu New Europe 100, které jsou již třetím
rokem udělovány stovce osobností střední a východní Evropy, jež se výrazně podílejí na rozvoji
regionu. Seznam osobností pravidelně vyhlašuje skupina institucí a firem pod hlavičkou
vydavatelství Res Publica. Mezi porotci, kteří oceněné osobnosti vybírají, tentokrát zasedli zástupci
firem jako Google, Financial Times, Mezinárodního visegrádského fondu a řada dalších ambasadorů
z nejrůznějších oborů.



Teď trošku obecněji. Proč je vlastně dobré zaměřit se v Evropské unii
na digitální problematiku a snažit se o její rozvoj?

Na to je velmi jednoduchá odpověď – pokud to neuděláme, ujede
nám vlak. V byz nysu, mezinárodním obchodu, v rozvoji společnosti.
Už dnes jsme svědky toho, jak evropské (mezi nimi i české) firmy
opouští starý kontinent a míří například do Spojených států, kde mají
mnohem příhodnější podmínky pro další rozvoj. Odešli by ti nejlepší,
Evropa by si sama pod sebou podřezala větev. V silné konkurenci,
nejen ze Severní Ameriky, ale také ze stále rostoucích trhů v Asii, jako
je Čína nebo Indie, si toto nemůžeme dovolit.

Jak vnímáte strategii EU pro jednotný digitální trh? Co je v ní dobré
následovat a na co naopak zapomíná?

Strategie pro rozvoj digitálního trhu je poměrně komplexní mate-
riál, ve kterém nevidím žádné fatální nedostatky. Podstatné je, aby se
ji podařilo v historicky krátké době prosadit a vnést do života. Pokud
se tu ale dnes bavíme o sdílené ekonomice a jejím ukotvení v něja-
kém legislativním rámci, pak to jsou dvě různé věci. Tam opravdu za-
čínáme od píky a diskuze je v tomto směru na evropské úrovni velmi
košatá. Od názorů, že vše vyřeší trh a žádnou regulaci nepotřebujeme,
až po postoje zcela opačné, tedy že nejlépe by bylo všechno zakázat.
V tomto ohledu jsem pro zlatou střední cestu.

Jak je na tom Česká republika s využíváním digitálních technologií
v ekonomické, politické, ale i v jiných sférách? Máme oproti jiným
zemím co dohánět?

Jedna věc je oblast podnikání a obchodu, kde si naši lidé vedou
velmi dobře. České firmy se v digitálním prostředí pohybují jako
ryby ve vodě, vykazují lepší výsledky než byznys v řadě zemí na
západ od nás.

Na opačné straně spektra je však v tomto ohledu naše státní
správa. Hůře než u nás jsou v tomto směru s digitalizací už jen v Ru-
munsku. Tady máme opravdu ohromný dluh.

V České republice, ale i v jiných liberálně-demokratických státech
v poslední době klesá volební účast. Zejména mladí lidé o politiku
ztrácejí zájem. Mohl by důraz na e-Government (například v po-
době elektronických voleb) či na digitální technologie obecně tento
trend zvrátit?

Ano, je to určitě cesta. Ale jak jsem řekla před chvílí, u nás jsme
na tom s e-Governmentem tak špatně, že je to spíš hudba budouc-
nosti. Ale například v Estonsku, kde jsou oproti nám v této oblasti
na míle napřed, je to již dnes zaběhlá praxe, což dokazuje, že tech-
nologické možnosti tady určitě jsou. Potřeba je ale politická vůle
chtít je využívat.

Jak hodnotíte dosavadní práci koordinátora digitální agendy To-
máše Prouzy?

Obecně vítám fakt, že česká vláda pověřila konkrétního předsta-
vitele koordinací této agendy. To zde od zániku ministerstva infor-
matiky vcelku scházelo. Na hodnocení dosavadní práce ale zatím
uběhla příliš krátká doba.

Na co byste se v rámci digitální agendy zaměřila v České republice
prioritně?

Rozhodně na rozvoj internetu. Odpovídající připojení musí být za-
jištěno na celém území republiky. Jak jsem již uvedla, velkou slabi-
nou je u nás oblast e–Governmentu a digitalizace státní správy. Tam
musíme zabrat nejvíce. Občané si konečně zaslouží, aby i česká
státní správa začala fungovat jako v 21. století.

S digitální agendou souvisí také telekomunikace a ceny volání či
nejrůznějších datových balíčků. V ČR stále slýcháváme, že jsou
u nás ceny hovorů a mobilního internetu oproti jiným zemím pře-
dražené. Je tomu skutečně tak?

Pravdou je, že v porovnání s některými dalšími členskými státy
jsou ceny zejména mobilních datových služeb vyšší, vezmeme-li
úvahu například průměrné mzdy. Na druhou stranu, mobilní trhy
v každém z členských států EU jsou velice odlišné a toto cenové
srovnání je obecně složité. Ze svého pohledu vidím jako stěžejní,
aby bylo k dispozici odpovídající připojení, což je klíčové jak pro spo-
třebitele, tak i pro podnikatele. �

Lukáš Hendrych



Pane řediteli, společnost OKsystem v minu-
lých dnech představila Babelbox, který je
jejím příspěvkem pro bezpečnou komunikaci
v podnikové sféře. Řekněte nám o něm více.

Představení Babelboxu navazuje na před-
chozí uvedení firemní platformy pro bezpeč-
nou komunikaci Babelnet. Ten zajišťuje šifro-
vanou komunikaci mezi počítači a mobilními
zařízeními a pro svoji činnost potřebuje fi-
remní server, který spravuje účty uživatelů
a jejich zařízení, distribuuje veřejné klíče a za-
jišťuje asynchronní komunikaci. Babelbox je
předinstalovaný miniaturní server pro Babel-
net, který stačí zapnout a velmi jednoduše
začít používat pro šifrovanou komunikaci ve
firmě i s ostatními, kteří mají účet na jiném
serveru. Je to efektivní a dostupné řešení pro
menší firmy, které nemají vlastní servery
nebo správce IT, případně se nechtějí zabývat
instalací serveru.

Babelnet a Babelbox je výsledkem několika-
leté práce, co vše mu předcházelo?

Na platformě Babelnet pracujeme již 4
roky. Základem je kvalitně implementovaná
silná kryptografie, použití ověřených stan-
dardních algoritmů, implementace opatření
proti pasivním a aktivním útokům. Progra-
movat aplikovanou kryptografii je zodpo-

vědná práce, kde není prostor pro experi-
menty, ani pro dobře míněná „vylepšování“.
Nelze se obejít bez spolupráce s kryptology
a partnery, kteří provádějí nezávislé pene-
trační testy. Tedy vývoji Babelnetu předchá-

zela více než desetiletá zkušenost společnosti
s použitím aplikované kryptografie v oblasti
čipových karet, PKI a informačních systémů
a také účast ve velkých mezinárodních pro-
jektech výzkumu a vývoje v této oblasti.

Šifrovaná komunikace, to zní skoro jak z de-
tektivních filmů. Můžete nám rozšifrovat
toto sousloví?

Šifrovaná komunikace se používá od ne-
paměti, původně sloužila především k uta-
jení psaných zpráv a první historické zá-
znamy o použití různých metod sloužících
k utajení zpráv jsou více než 2500 let staré.
V současnosti, kdy lze datově reprezentovat
prakticky libovolnou informaci (obrázky, fo-
tografie, videa, modely, virtuální realitu…),
slouží kryptografie nejen k bezpečné komu-
nikaci, ale i k bezpečnému zpracování a ulo-
žení čehokoli v digitální podobě. Kryptogra-
fické technologie, mezi které patří šifrování,
jsou v současné době na úrovni, která umož-
ňuje dosáhnout požadovaný standard bez-
pečnosti pro všechny typy uživatelů. Na 
šifrování již řadu let není nic tajemného nebo
nedostupného – jedná se o aplikaci speci-
fické části matematiky, zejména z oblasti te-
orie čísel a teorie složitosti do oblasti algo-
ritmů a jejich kvalitní implementace.

Řada společností, včetně těch velkých, 
investice do bezpečnosti zanedbává, často až do výskytu
podstatných bezpečnostních incidentů,

řekl CzechIndustry Ivo Rosol, ředitel vývojové divize společnosti OKsystem
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Na jakém principu pracuje moderní krypto-
grafie?

Veškerá moderní kryptografie je založena
na složitosti řešení vybraných úloh, které
neumí současná matematika ani technologie
vyřešit v čase, který by postačoval k úspěš-
nému a efektivnímu útoku. V jádru současné
kryptografie ovšem přetrvává matematická
nedokazatelnost jejich bezpečnosti.

Společným principem moderních šifrova-
cích algoritmů je použití veřejných a odborně
přezkoumatelných mechanismů a operací.
Veškeré tajemství je přesunuto z šifrovacího
algoritmu do tajného parametru – šifrova-
cího klíče (tzv. Kerckhoffsův princip).

Symetrická kryptografie s tajným klíčem
využívá jeden klíč pro šifrování a stejný klíč
pro dešifrování zprávy. Výhodou algoritmů
symetrické kryptografie jsou relativně krátké
klíče, rychlé operace šifrování a dešifrování
a díky tomu možnost šifrování prakticky libo-
volně velkých objemů dat.

Nesymetrická kryptografie je založená na
dvojici klíčů, které se často nazývají privátní
a veřejný a na páru transformací, kde jedna
transformace je výpočetně schůdná a zpětná
transformace výpočetně neschůdná. Nesy-
metrická kryptografie je sice výpočetně ná-
ročnější než symetrická, ale díky existenci
dvou klíčů má řadu nezastupitelných použití,
zejména v oblasti autentizace, elektronického
podpisu, dokazatelnosti původu, pravosti
a integrity dat. 

Kryptografie má vedle šifrování řadu dal-
ších důležitých základních operací, mezi které
patří zejména digitální otisky, ověřovací
kódy, generátory náhodných čísel atd.

Je kryptografie omezena z pohledu práva?
Kryptografie je z hlediska využitelnosti

v civilní i vojenské oblasti klasifikována jako

zboží dvojího užití, což má právní dopady na
regulaci jejího exportu, importu a použití.
Česká republika je signatářem mezinárodní
smlouvy, tzv. Wassenaarském ujednání o vý-
vozních kontrolách konvenčních zbraní
a zboží a technologií dvojího užití (kam patří
i kryptografie).

Z národní legislativy se problematikou
kryptografie zabývá zákon č. 412/2005 Sb.
o ochraně utajovaných informací a o bezpeč-
nostní způsobilosti, dále zákon č. 181/2014
Sb. o kybernetické bezpečnosti a zákon
č. 27/2005 o elektronických komunikacích.

V současnosti je právní regulace v oblasti
použití, exportu a importu liberalizovaná. Ne-
jsou žádné překážky pro použití silné krypto-
grafie v privátní, komerční a institucionální
sféře. Relativně malá a racionální regulace
v oblasti exportu nebrání exportu kryptogra-
fického software a zařízení do většiny vyspě-
lých zemí světa, zejména pokud se jedná
o zboží pro masový trh.

Obtížnost odposlechu šifrované komuni-
kace policií a tajnými službami vede v po-
slední době k oživení snah o postavení šifro-
vané komunikace mimo zákon. Nejedná se
o nic nového, určitá zákonná omezení pro
použití kryptografie k šifrování byla realizo-
vána v USA, ve Velké Británii, ve Francii
a řadě dalších zemí. Je však na místě si zo-
pakovat myšlenku Philla Zimmermana,
tvůrce PGP: „If privacy is outlawed, only out-
laws will have privacy“.

Diskutovanou otázkou je ochrana soukromí
a tajemství zasílaných zpráv v jakékoli po-
době. Soudobá technika přitom dnes umož-
ňuje mít pod „kontrolou“ kohokoli z nás
prakticky nepřetržitě. Nedostáváme se tak
do situace, kdy před Velkým Bratrem ne-
bude úniku?

Rozvoj techniky skutečně umožňuje vy-
soký stupeň kontroly nad každým z nás a ne-
pochybně dochází k stále vyšší míře využití
informací o našich aktivitách, chování, prefe-
rencích a to ve všech činnostech, kde se po-
užívá elektronická komunikace, bezhoto-
vostní platby, EET, vyhledávání na internetu,
jakýkoli pohyb s mobilním telefonem, použi-
tím cloudových služeb a mnoho dalších.

Toto sledování a profilování, ať je provozo-
váno na komerčním principu, nebo veřejnou
mocí nepochybně umenšuje prostor lidských
a občanských svobod.

Technologie sice umožňuje realizovat sys -
tém Velkého Bratra, nicméně také umožňuje
zachovat oprávněnou privátnost. Základním
prostředkem je používat šifrování komuni-
kace a dokumentů uložených na počítačích
a mobilních zařízeních a nepoužívat (zejména
ve firmách) populární cloudové služby, které
jsou „zadarmo“. Protože jak známo, nemo-
hou být zadarmo. To čím platíme, jsou naše
informace – naše kontakty, naše dokumenty,
naše komunikace, naše profily.

Kyberkriminalita způsobuje již dnes firmám
nemalé ekonomické ztráty. Které jsou v této
souvislosti hlavní bezpečnostní hrozby, jimž
se musíme bránit?

Důvodem kyberkriminality je v součas-
nosti převážně ekonomický prospěch útoč-
níka. 

Hlavní hrozby spočívají pochopitelně ve
škodlivém software a souvisí s činností lidí –
nejen aktivních útočníků vně, nebo uvnitř
společnosti, ale i nesprávně jednajících vlast-
ních uživatelů.

Podstatným zdrojem škodlivého software
je e-mail komunikace, obsahující odkazy ve-
doucí k nákaze, nakažené přílohy nebo ma-
kroviry. Vedle toho se již řadu let zdokonalují
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útoky vedené na sociální inteligenci uživatelů
(tzv. phishing nebo e-mail spoofing), které
umožňují získat přímo od uživatelů důležité
informace, jež umožní následující útoky,
často s devastujícím účinkem.

Dá se jim efektivně čelit?
Není možné se kybernetickým útokům ne-

bránit, neboť nejsnáze se útočí na bezbranné.
Stejně jako v ostatních oblastech, ke kaž-
dému útoku existuje obrana a naopak.

Účinná obrana musí být víceúrovňová, po-
užívat různé technologie a opatření. Samo-
zřejmě se nelze omezit jenom na technická
řešení, ale je nutné použít i organizační a per-
sonální opatření, kombinovat reaktivní i pro-
aktivní postupy.

Dosažení rozumné, tedy přiměřené a efek-
tivní míry bezpečnosti, není jednoduché ani
levné a zejména se nejedná o jednorázovou
akci, ale o průběžný proces. Řada společ-
ností, včetně těch velkých, investice do bez-
pečnosti zanedbává, často až do výskytu
podstatných bezpečnostních incidentů. Ne
každý si uvědomuje, že horší, než deteko-
vaný bezpečnostní incident, je dlouhodobý
únik informací, o kterém společnost ani její
zákazníci nevědí.

Celosvětové údaje vypovídají, že v roce
2015 činily škody způsobené kyberútoky 500
miliard USD, přitom výdaje na IT bezpečnost
pouze 75 miliard USD. Z tohoto pohledu je
zřejmé, že stávající výdaje na IT bezpečnost
jsou příliš nízké, nebo málo efektivní. Jednou
z příčin může být přežívající nesprávný ekono-
mický pohled na bezpečnost, jako na něco, co
nevydělává, ale naopak pouze zvyšuje ná-
klady.  Nelze zamezit kybernetickým útokům,
lze je však znesnadnit a je možné omezit je-
jich dopady. Jedním z důležitých a relativně
levných nástrojů je kryptografie – data a in-
formace, které jsou dobře zašifrovány, ne-
mají pro útočníka cenu, nebo mají pouze
omezenou cenu. Útočník, který narazí na při-
měřenou obranu, nebo který zjistí, že to, co
získal, nemá dostatečnou cenu, se nejspíše
zaměří na jiné subjekty. To je princip efektivní
obrany.

Věnují firmy v České republice dostatečnou
pozornost bezpečnosti dat?

Jak které. Průzkumy ukazují, že si většina
vedoucích pracovníků firem uvědomuje ne-
bezpečí kybernetických hrozeb, na druhé
straně ale většina z nich běžně používá neza-
bezpečené způsoby komunikace – e-mail,
SMS, veřejné komunikační a cloudové služby
a nezabezpečené ukládání dat, bez využití ši-
frování. Rádi bychom přispěli k zlepšení to-
hoto stavu prostřednictvím našich produktů,
poskytnutím odborných služeb, včetně ško-
lení a konferencí.

Které hlavní argumenty byste uvedl pro to,
aby firmy, zejména malé a střední, využily
vaše řešení?

Snažili jsme se formulovat hlavní rizika,
spojená s běžnou činností uživatelů a přesvěd-
čit, že není důvod, proč pokračovat v používání
nezabezpečených způsobů komunikace a ulo-
žení dat. Argumenty jsou jednoduché – každý
kdo používá mobilní zařízení, e-mail, wifi při-
pojení k internetu, bezplatnou aplikaci pro in-
stant messaging nebo ukládá na svém zařízení
dokumenty – je bezprostředně vystaven riziku

úniku důvěrných obchodních i soukromých in-
formací. Naše řešení je dostupné pro firmy
všech velikostí a umožní chránit soukromí
a obchodní tajemství nezávisle na zařízení,
způsobu připojení a místě použití.

OKsystem působí na českém trhu již čtvrt
století. Obstát v konkurenci na trhu IT zna-
mená být neustále na špici technických ře-
šení, což se Vám daří. Čtenáře by jistě zají-
malo, kdo jsou vaši zákazníci, které produkty
považujete za referenční a proč?

Naši zákazníci jsou z komerční i veřejné
sféry. V oblasti státní správy dlouhodobě vy-
víjíme, udržujeme a zajišťujeme provoz roz-
sáhlých informačních systémů v oblasti so-
ciálních dávek a zaměstnanosti. Mezi naše
referenční systémy patří dále OKbase –
úspěšný systém pro personální a mzdovou
agendu, který je nasazen u stovek velkých
a středních firem a organizací státní správy
a samosprávy. Novým a pro naši společnost
strategickým produktem je Babelnet, jehož
uplatnění plánujeme nejen na českém trhu,
ale zejména v zahraničí. Vedle těchto „vlajko-
vých lodí“ nabízíme systém OKsmart pro či-
pové karty a OKdox pro správu dokumentů.
Vyvíjíme mobilní aplikace na zakázku a sna-
žíme se dostát vizi společnosti – „Děláme vše
pro to, aby naše informační systémy byly uži-
tečné, nápadité, spolehlivé a bezpečné“.

Otázky na závěr: množství shromažďova-
ných dat roste neskutečným tempem. Ne-
hrozí, že je nebudeme schopni zpracovat,
natož efektivně využít? Nedostaneme se tak
do područí umělé inteligence?

Jednoduchý příměr můžeme nalézt v ob-
lasti dřívější klasické fotografie a současné

digitální. Zatímco dříve bylo pořízení foto-
grafie relativně nákladné a cesta od fotoapa-
rátu k fotografii zdlouhavá, dnes je situace
opačná. Důsledkem jsou minimálně deseti-
tisíce digitálních fotografií, které pořídí
téměř každý z nás, ale málokdo si najde čas
na jejich zpracování a prohlížení a mnozí
o své fotografie přijdou v důsledku havárie
počítače.

Nepochybně množství shromažďovaných
dat roste úměrně s kapacitou úložných zaří-
zení, další gigantické množství dat je a bude
generováno množstvím uzlů a čidel v tzv. in-
ternetu věcí a je otázkou nejen, zdali budeme
schopni tato data uchovat, ale i smysluplně
zpracovat a použít. Nesmíme přitom zamě-
ňovat množství dat s množstvím použitelné
informace obsažené v těchto datech. Tedy
schůdná cesta vede spíše směrem k ucho-
vání a zpracování vytěžené informace, místo
hrubých dat. 

„Umělá inteligence“ je pojem, který lze
chápat různě. Na příkladu samořiditelných
automobilů můžeme dobře sledovat, že stroj
může být opatřen větším množstvím lepších
čidel, než má člověk, může nesrovnatelně
rychleji vyhodnocovat jejich údaje a na zá-
kladě optimalizačních kritérií se rozhodovat
o nejlepší reakci na situace v provozu. Krité-
ria a algoritmy rozhodování, alespoň proza-
tím, stanovuje člověk – matematik, konstruk-
tér, programátor – a to je hlavním obsahem
„umělé inteligence“, která je strojně zpraco-
vanou transformací inteligence lidské. Nelze
ale vyloučit, že analogicky jako může být ně-
jaký člověk v područí jiného člověka, nebo
organizované skupiny, lze k témuž účelu vy-
užít „umělou inteligenci“ zabudovanou ve
strojích.  �
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Pane řediteli, když byste měl představit
společnost Yanfeng Automotive Interi-
ors, co byste o ní řekl?

Je to globální společnost, která působí
na trhu v Číně, Evropě a Severní Ame-
rice. Patří mezi přední světové dodava-
tele přístrojových panelů a kokpitových
systémů, dveřních panelů, podlahových
a stropních konzol, to vše pro interiéry
automobilů. Firma s centrálou v Šang-
haji má přibližně 100 výrobních a tech-
nických center v 18 zemích a zaměstnává
více než 30 tisíc lidí po celém světě. 

Mezi hlavní zákazníky patří všichni
velcí hráči na trhu, pokud jde o evrop-
skou pobočku, tak především pracujeme
pro automobilky Daimler, BMW, nicméně
dodáváme komponenty pro všechny 
evropské automobilky – Ford, Opel,
Volkswagen, Škoda, Fiat, Alfa-Romeo
a tak dále. 

V rámci organizační struktury jsou roz-
dělené jednotlivé kompetence, pokud

jde o zákazníky, tak regionální jednotky
jsou zodpovědné za profitabilitu přísluš-
ných divizí v rámci firmy. Evropská sku-
pina je nezávislá, samozřejmě, pokud ře-
šíme technická rozhodnutí nebo globální
projekty, tak je do toho zapojen manage-
ment YFAI ze Šanghaje. Co se týče sa-
motného business, tak si ho menežu-
jeme samostatně. 

A pokud jde o náš region?
Co se týče střední a východní Evropy,

tak jsme napojeni na evropskou cen-
trálu v Německu. Společnost má
v České republice a obecně ve střední
a východní Evropě velké plány. V sou-
časnosti rozšiřuje výrobní kapacity
svého závodu v Žatci, kde se vyrábějí
dveřní a přístrojové panely pro Škodu
a dále pro BMW a Daimler. Vzhledem
k nárůstu počtu objednávek hodlá YFAI
přijmout ke stávajícím 1 500 zaměstnan-
cům další. Kromě toho probíhá vý-

stavba nového výrobního závodu na ze-
lené louce v Plané nad Lužnicí na Tábor-
sku, který bude vyrábět díly především
pro Daimler. Uvedení do provozu je na -
plánováno na začátek roku 2018. Spo-
lečnost v regionu počítá s vytvořením
asi 300 nových pracovních míst. Nábor
zaměstnanců na celou řadu různých
pozic byl již zahájen. 

Na Slovensku máme výrobní závod
v Námestově, který je zaměřený hlavně
na vstřikované díly, v menším tam vyrá-
bíme soustavy, jako jsou podlahové kon-
zoly a dveřní panely; zákaznické portfolio
je různorodé – Volvo, Fiat, Škoda, Daim-
ler a BMW. V Maďarsku je výrobní závod
v Pápě, který se specializuje na vysoce
kvalitní prvky z kůže, kterými jsou vyba-
veny prémiové modely.

K nim je ještě třeba připočíst Automo-
tive Business Center v Bratislavě pro
podpůrné činnosti, jako jsou finanční
operace, centrální management pro per-

Máme mnoho technických řešení, materiály a technologie,
které představují důležitý prvek v budoucí elektromobilitě,
řekl CzechIndustry Ivan Kebísek, ředitel Technical Center společnosti Yanfeng Automotive 
Interiors v Trenčíně
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sonální otázky, oddělení nákupu a další
služby pos kytované pro evropský trh.
V Trenčíně je Technical Center, v němž
pracuje 160 převážně inženýrů, kteří se
podílejí na rozvoji produktů, které patří
do portfolia společnosti.

V technickém centru, jak jste řekl, pra-
cuje 160 inženýrů, to není málo, čím
vším se zabývají?

V rámci organizační struktury máme
rozdělené kompetence a jednotlivé týmy
pracují pro konkrétní zákazníky. Pokud
jde o automobilky Škoda a Hyundai-Kia,
tak vše se vyvíjí v našem regionu, v pří-
padě automobilek Daimler a BMW je
leader ship v Německu a naši inženýři se
spolupodílejí na vývoji. Ve všech přípa-
dech se jedná o týmovou spolupráci,
ve společnosti si nehrajeme na dělení
podle zemí. 

Čína investuje obrovské prostředky do
elektromobility, chystáte se na jejich vý-
robu na našem kontinentu?

Naší konkurenční výhodou je to, že
máme mnoho technických řešení, mate-
riály a technologie, které představují
velmi důležitý prvek v budoucí elektro-
mobilitě. Kromě toho se naše inovace
ubírají směrem k autonomnímu řízení.
Na každé výstavě včetně velkých autosa-
lonů, představujeme koncepční vozidlo
Innovation Demonstrator 2016 (ID16).
Pět modulů v ID16 – StowSmart, Catch-
Bin, Coolbox, vyjímatelný držák nápojů
a posuvné přihrádky pro velké tašky – je
dobře umístěno a jsou i snadno do-
stupné. Díky těmto modulům dojde k na-
výšení úložného prostoru a zlepšení er-
gonomického nastavení, optimalizaci za-
vazadlového prostoru, snížení váhy
i snazšímu čištění použitých materiálů.
Jedná se o inovativní řešení pro elektro-
mobily. Takže i toto je náš firemní busi-
ness. 

Takže na nástup elektromobily jste při-
praveni?

Určitě

V čem je hlavní komparativní výhoda
čínské matky?

Její přednosti se snáze vysvětlují, když
přiblížím její historii. Společnost vznikla
fúzí. Tím jsme se stali globální a největší
firmou, která vyrábí automobilové inte-
riéry ve světě. Rozšířily se kompetence
a vznikl obrovský potenciál pro další roz-
voj. 

Společnost Yanfeng Automotive Inte-
riors, založená v roce 2015, je společným
podnikem Yanfeng Automotive Trim Sy-
stems Co., Ltd, stoprocentní dceřiné spo-
lečnosti Huayu Automotive Systems Co.,
Ltd. (HASCO) patřící do skupiny výrobců
komponent SAIC Motor Corporation Li-
mited (SAIC Motor), a společnosti Adi-
ent, globálního lídra v oboru výroby
autosedaček (dříve divize autosedaček
patřící firmě Johnson Controls).

Celosvětové měřítko firmě umožňuje
rychle a bezproblémově organizovat
programy interiérů kdekoli jsou třeba.
Klíčem k úspěchu je naše kombinace

mezinárodních možností a oblastního
know-how.

Průmysl v ČR a SR stojí ve velké míře na
automobilovém odvětví, což má své
klady i zápory. Obvykle se hovoří o sinu-
soidě, kdy takříkajíc jsi jednou nahoře
a jednou dole. Máte řešení pro tuto al-
ternativu? 

S tímto je třeba vždy v naší branži po-
čítat. Naše výhoda je, že jsme globální
hráč. Když přicházejí sinusoidy, tak se
většinou týkají určitého regionu a ne ce-
lého světa najednou. Globální strategie
nám pomůže se udržet, i když by napří-
klad v Evropě došlo k propadu výroby.

Vizi společnosti jste představili na MSV
v Brně, můžete to konkretizovat?

Její podstata je v sousloví „Better Life
on Board“, tedy lepší zážitek ve voze díky
vynikajícímu řešení interiéru. Tuto vizi
ilustrovaly vystavené produkty: přístro-
jová deska vozu Mercedes-Benz třídy B,
podlahové konzoly vozu Opel Zafira
a dveřní panel luxusního Maserati Le-
vante, který je dokladem špičkových
schopností firmy v oblasti potahování
pravou kůží. YFAI také představila novou
podlahovou konzolu StowSmart, která
umožňuje individuální organizační sys -
tém s přihrádkami různé velikosti.

To zní zajímavě. Přibližte nám prosím
konzolu zítřka.

Společnost jí dává odpověď na sou-
časné požadavky týkající se úložných
prostor v automobilu. Podlahová kon-
zole StowSmart s nastavitelnými úlož -
nými přihrádkami a flexibilními roleto-
vými dvířky zlepšuje organizaci ulože-
ných věcí a ergonomickou užitnost vozu
a zvětšuje se i celkový úložný prostor.
Z toho důvodu jsou věci každodenní po-
třeby, které si lidé nosí do automobilů
(od chytrých telefonů po kabelku),

snadno dostupné a uspořádané. Konzole
je ergonomická a snadno použitelná –
s dvěma flexibilními roletovými dvířky,
které pasažérům umožňují ukládat své
věci v různých úrovních. 

Zatímco se designéři zaměřili zejména
na přání zákazníků po větším pohodlí,
technici upřednostňovali také potřebu
moduly odlehčit. Komponenty podla-
hové konzole StowSmart jsou méně slo-
žité a došlo i na snížení váhy asi o 30 pro-
cent.

Jsme na prahu čtvrté průmyslové revo-
luce, která je spojena s novými postupy
a řešeními, které přináší internet věcí.
Jste na ni připraveni?

Je faktem, že naše mateřská společ-
nost v Šanghaji, pokud jde o automati-
zaci, inovace, využití robotů a nové
technologie včetně zmíněného prů-
myslu 4.0, patří mezi průkopníky. Vý-
robní linky, ale i testovací laboratoře,
jsou ve velké míře vybaveny robotic-
kými pracovišti a dalšími špičkovými
technologiemi. Tento trend se snaží pře-
nést i do Evropy, konkrétně náš nový
závod v Plané nad Lužnicí bude prvním
ukázkovým provozem, v němž budou
standardy 4.0 zavedené. Úzce spolupra-
cujeme s naším zákazníkem, pro kte-
rého budeme vyrábět, abychom přesně
věděli, jaké má požadavky, specifikace
atd., a tak byli připraveni reagovat včas
a vyrábět podle okamžité objednávky
a přitom zabezpečili požadované kvali-
tativní standardy. 

Chtěl bych zdůraznit, že internet věcí
a z něj vycházející průmysl 4.0 je velké
téma v naší společnosti a snažíme se vy-
budovat v Česku ukázkový závod, který
bude obsahovat to, co se od 4.0 očekává.

To samozřejmě bude klást vysoké ná-
roky na zaměstnance. Přitom se v České
republice potýkáme s nedostatkem kva-
lifikovaných pracovních sil, podobně je
tomu i na Slovensku. Jak chcete tuto si-
tuaci řešit?

S problémem, jak jste o něm hovořil,
se potýkáme jak v našich závodech, tak
i v technickém centru a hledáme řešení,
jak mu předejít. Doposud se nám daří
situaci stabilizovat, nicméně očeká-
váme vstřícné kroky od české i sloven-
ské vlády, které by pomohly tento stav
řešit, hlavně z hlediska kvalifikace za-
městnanců. Když zavedeme zmíněné
technologie, tak nároky na zaměst-
nance jsou jiné, než tomu bylo dopo-
sud. Nevystačí s manuální činností,
práce bude sofistikovanější, velmi dů-
ležité bude vzdělání a připravenost na
požadavky trhu práce.

Jak hodnotí vaše čínská matka znalosti
a profesní úroveň českých a slovenských
zaměstnanců?

Rád konstatuji, že velmi dobře. Je to
dáno historickými vazbami, oceňují naše
schopnosti, přístup k práci a technické
znalosti, které jsou na vysoké úrovni.
Jsme bráni jako rovnocenní partneři, ne-
dělají žádné rozdíly mezi českými, ně-
meckými nebo slovenskými kolegy. �
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Ivan Kebísek, ředitel Technical Center
společnosti Yanfeng Automotive 
Interiors v Trenčíně
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Česku chybí kvalifikovaní pracovníci, si-
tuace je kritická a žádá si reformu od-
borného vzdělávání. Podle průzkumu

Česko-německé obchodní a průmyslové ko-
mory (ČNOPK) z letošního podzimu má dnes
téměř devět z deseti firem obrovské prob-
lémy obsadit volná místa absolventy střed-
ního vzdělání s výučním listem. 82 procent
firem si myslí, že tuto situaci by pomohlo vy-
řešit vzdělávání orientované na praxi, které
by z velké části probíhalo přímo ve firmách.
„Je nutné, aby žáci měli praktické zkušenosti
s novými technologiemi. Ty mohou získat
pouze přímo ve firmách,“ říká Bernard Bauer,
výkonný člen představenstva ČNOPK.

Z odpovědí více než 210 firem vyplývá, že
systém odborného vzdělávání je potřeba

modernizovat. Nová koncepce by měla zo-
hlednit aktuální i budoucí technologický
a hospodářský vývoj. Téměř 70 procent
firem se domnívá, že stát by měl přizpůsobit
kapacity oborů otevíraných ve středních ško-
lách potřebám trhu práce. Přes 60 procent se
vyslovilo pro uzákonění určité formy duál-
ního vzdělávání. Firmy v průzkumu několi-
krát kritizovaly, že stát dělá příliš málo pro
zvýšení prestiže řemeslných povolání ve
společnosti.

Moderní koncepce odborného vzdělávání
by měla zahrnovat jak střední, tak vysoké
školy. I zde by firmy uvítaly větší orientaci na
praktické znalosti a dovednosti. Více než po-
lovina dotázaných uvedla, že se jim nedaří
najít dostatek vhodných uchazečů s vysoko-

školským diplomem. U absolventů středního
vzdělání s maturitou to byly tři čtvrtiny firem.

Většina firem je připravena se na vzdělá-
vání mladých lidí aktivně podílet. Velká část
z nich, přibližně 40 procent, ovšem není při-
pravena převzít odpovědnost za vytvoření
kompletní interní infrastruktury včetně in-
struktorů praktické výuky. Řada firem už za-
čala řešit současnou kritickou situaci sama.
Více než polovina navázala spolupráci se
středními a přes 40 procent s vysokými ško-
lami. Jedná se o mnohostranná opatření,
která sahají od stipendií až po nabídku dal-
šího vzdělávání pro učitele. Většina firem se
ale v rámci takovéto spolupráce soustředí na
to, co je aktuálně pálí nejvíce, a bere praktické
vzdělávání žáků do vlastních rukou. �

Průzkum ČNOPK k nedostatku kvalifikovaných pracovníků
85 procent firem má problémy najít absolventy s výučním listem
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Česko-německá obchodní a průmys-
lová komora (ČNOPK) a partnerské
firmy 29. listopadu ocenily šest star-

tupů z České republiky a ze Slovenska za
inovativní technologická řešení.  Hlavním ví-
tězem soutěže Connect Visions to Solutions
byl na Winners´ Night v pražské Galerii
Mánes vyhlášen startup Neuron Sou-
ndware. Vyvinul inteligentní software, který
umí posoudit technický stav strojů podle je-
jich zvuku. 

Řešení inovačních úkolů zadaných part-
nerskými firmami zaslalo do poloviny září
celkem 40 startupů. „Podařilo se nám spojit
přední firmy a inovátory a vytvořit mezi nimi
synergie,“ uvedl Axel Limberg, prezident
ČNOPK. Také Jan Mládek, ministr průmyslu
a obchodu, chválil tuto iniciativu a zdůraznil
význam startupů pro českou ekonomiku.

Bezprostředně před slavnostním před-
áváním cen se v rámci Winners´ Night
v Galerii Mánes konala takzvaná nekonfe-
rence. Zúčastnilo se jí na 100 podnikatelů,

manažerů, inovátorů a investorů. Jedná se
o otev řený formát, kdy účastníci mohou
navrhnout do diskuze svá vlastní témata tý-
kající se inovací a vzájemně se tak inspiro-
vat. „V době vysokého tempa inovací může
být úspěšný jen ten, kdo je otevřený a ne-
brání se spolupráci s ostatními,“ domnívá
se Bernard Bauer, výkonný člen představen-
stva ČNOPK.

Na následném předávání cen vítězům sou-
těže Connect Visions to Solutions se sešli zá-
stupci šesti partnerských firem: Brose
a Škoda Auto za automobilový průmysl,
E.ON, PRE a innogy za energetiku a SAP za
oblast ICT. Každá firma nejprve ocenila star-
tup, který navrhl nejlepší řešení jejího soutěž -
ního úkolu. Zadání zahrnovala témata od
chytré továrny přes moderní mobilitu až po
big data nebo zařízení pro chytrou domác-
nost.

Finalisté mají možnost spolupracovat
s partnerskými firmami i v budoucnu. Získali
také šek na poradenství firem Deloitte a Ro-

land Berger, které jim pomohou optimalizo-
vat podnikání, a roční členství v ČNOPK.
Hlavní vítěz soutěže startup Neuron Sound -
ware, kterého vybrala celá porota, navíc ob-
držel od ČNOPK finanční odměnu 3000 eur.

„Není to první soutěž, kterou jsme vyhráli.
Je ale výjimečná tím, že nám zároveň
umožní navázat spolupráci s partnerskou fir-
mou,“ prohlásil Pavel Konečný, CEO Neuron
Soundware. „Jsme přesvědčeni o tom, že
Neuron nabídne našim B2B zákazníkům jedi-
nečnou možnost, jak optimalizovat výrobní
řetězec,“ uvedla Markéta Mravcová z part-
nerské firmy innogy.

„Není to příběh Davida a Goliáše. Jde
o rovnocenné partnerství, o propojování
firem s inovátory, kteří jsou zvyklí úplně jinak
myslet, pracovat a řešit problémy,“ vysvětlil
Axel Limberg. „Tato cesta není vždy snadná,
ale míří do budoucnosti.“ Své plány a vize
a také soutěžní úkoly představily partnerské
firmy na kick-off setkání v dubnu a na works-
hopech v červnu. �

Nikoliv David a Goliáš, ale rovnocenné partnerství
ČNOPK a partnerské firmy ocenily šest technologických startupů, s nimiž firmy navážou spolupráci



Projekt „Bee Zero“ je unikátním i z globál-
ního pohledu, protože je pravděpodobně
prvním projektem na světě, ve kterém si

nejširší veřejnost může vyzkoušet vodíková
auta v každodenním běžném provozu. Celkem
padesátka vozů Hyundai ix35 FCEV s vodíko-
vými palivovými články je od léta 2016 rozmís-
těna po celé bavorské metropoli a může být
zapůjčena v rámci „carsahring“, tedy služby
sdílení aut. Projekt organizuje a financuje firma
LINDE. Jedná se o privátní akci, přičemž pří-
spěvek města se omezuje na morální a orga-
nizační podporu – zejména pokud jde o parko-
vání v centru Mnichova.  

Zájemce o zapůjčení vozu si například na
mobilu jednoduše zjistí, kde stojí nejbližší vo-
díkové auto, pomocí mobilu jej otevře a po ná-
vratu třeba z Alp nebo ze Salzburgu vrátí na ja-
kékoliv volné místo, určené pro parkování ve
stejné mnichovské čtvrti, odkud si ho půjčil.
LINDE nabízí celou řadu sazeb – podle naje-
tých kilometrů a času i jejich kombinací. Mi-
mořádné nabídky lákají například k vyjížďkám
mimo město k blízkým jezerům.  Nejmenší
zvláštní nabídka „Bee a pioneer“ činí 49 eur
a zahrnuje šest hodin a maximálně 100 km.
Celkově jsou ceny vyšší než u jiných carsha-
ringových služeb, protože cena vozu je pod-
statně vyšší než u standardních aut se spalo-
vacími motory. 

LINDE má obdivuhodnou historii a stále je
průkopníkem inovací
Společnost LINDE se stala během své stotři-
cetileté historie symbolem pokroku, inovací
a moderního ducha. Vynálezy bavorského za-
kladatele firmy Carla von Linde dodnes zjed-
nodušují náš každodenní život – jsou například
základem ledniček i průmyslových chladících
zařízení. Firma je jedním z největších dodava-
telů technických plynů na světě. Dnešní kon-
cern LINDE má více než šedesát tisíc zaměst-
nanců a úctyhodný roční obrat téměř osmnáct
miliard euro – tedy okolo pěti set miliard
korun.

Díky vstřícnosti firmy LINDE mi bylo zapůj-
čeno na půl dne jedno z vozidel projektu k vy-
zkoušení, během něhož jsem ujel kolem tři set
kilometrů v Mnichově a okolí. 

Pro technické nadšence i ochránce zdraví
a životního prostředí  
Cílovou skupinou projektu jsou hlavně mladí
lidé, kteří jsou i jinak největšími uživateli cars-
haringu, ale také nadšenci pro technický po-
krok a lidé, kteří kladou velký důraz na zdraví
a kvalitu životního postředí. LINDE totiž u pro-
jektu zaručuje dodávky „zeleného vodíku“,
tedy vodíku vyrobeného z obnovitelné energie
– např. z větrné nebo sluneční.  Vodíková auta

jsou, obdobně jako ostatní elektromobily, „ti-
chošlápkové s nulovými emisemi“.  Projekt je
ale jinak otevřený všem obyvatelům i návštěv-
níkům Mnichova – tedy i turistům.  Mnichov
se přitom nestal platformou projektu náho-
dou.  Je zde ústředí firmy Linde AG a bavorská
metropole již několik let patří k německým
městům s nejlépe rozvinutou sítí carsharingo-
vých firem.

Registrace je jednoduchá 

Na webové stránce projektu proběhne první
fáze registrace, kde zájemce vyplní základní data
o své osobě a své řidičské praxi.  Poté je zapo-
třebí data ověřit, což se provádí pomocí sítě
smluvních partnerů, uvedených na interneto-
vém portálu projektu. U mě stačilo navštívit
poštovní pobočku nedaleko bydliště.  Po naske-
nování mého pasu a řidičského průkazu pošta
e-mailem potvrdila firmě LINDE autentičnost
mých dokladů, a tím byla registrace úředně za-
vršena. Po uhrazení jednorázového registrač-
ního poplatku 19 euro se zájemce stane členem
vodíkové carsharingové společnosti projektu
BEE  ZERO. Posledním krokem je už pouze sta-
žení internetové aplikace projektu - tedy app -
do mobilu. V tomto jediném bodě u mne nastal
problém – můj poněkud letitý, ale stále bez-
vadně fungující iPhone 4 nebyl schopen poj -
mout data projektu a mobil tvrdošíjně odmítal
stáhnout příslušnou aplikaci s odkazem na ne-
dostatečnost svého operačního systému pro
tento účel. Nakonec jsem to musel řešit pomocí
zapůjčeného novějšího mobilu. 

Jízda s vodíkovým autem

První překvapení jsem zažil, když jsem po od-
blokování zámků dveří auta pomocí app v mo-
bilu, vsedl do automobilu a zmáčkl knoflík

POWER.  Nic se nestalo – žádný zvuk motoru,
žádné vibrace startujícího auta, pouze „ožila“
palubní deska a display navigace. Lehounké
zahučení kdesi v útrobách vozu se ozve teprve
při zařazení automatické převodovky na stu-
peň D a zmáčknutí plynového pedálu.  Vozidlo
se hladce a přitom dynamicky – podobně jako
u bateriových elektromobilů – vydá do ulic.
Jízda s vodíkovým Hyundaiem je neobyčejně
příjemná – jen na dálnici při vyšších rychlos-
tech je hučení elektromotoru a chlazení vodí-
kových palivových článku trochu zřetelnější,
ale stále nijak výrazněji neruší rozhovor nebo
poslech rádia. Maximální rychlost auta s výko-
nem 100 kW činí přijatelných 160 km/h. Zrych-
lení z 0 na 100 km/h za 12,5 sekund je ve srov-
nání s běžnými auty se spalovacími motory
průměrné. Nemůže konkurovat špičkovým
modelům elektrické Tesly S, zrychlujícím na
stovku za 3,4 sekundy. Sportovní ambice také
nebyly cílem tvůrců vozidla, které je postaveno
na bázi běžného seriového Hyudai i35. V zava-
zadlovém prostoru přibyla speciální nádrž na
vodík z hliníkové slitiny s kevlarovým pláštěm,
která mírně ubrala na velikosti „kufru“ vozidla.
Zbývajících 465 litrů jeho objemu je ale stále
velmi solidních. Zajímavé je porovnání spo-
třeby vodíku ve městě 0,89 kg/100 km a mimo
město resp. na dálnici 0,99 kg/100 km. Tento
jev je typický pro všechny elektromobily
a mimo jiné je způsoben rekuperací brzdné
energie, ke které dochází ve městě mnohem
častěji než v meziměstském provozu a na dál-
nici.

Zatím bez tankování 

Kompozitová nádrž na vodík umožňuje natan-
kovat 5,64 kg vodíků s tlakem 700 barů. Jedi-
ným veřejně přístupným čerpadlem na vodík
je tankovací stanice firmy Total v Detmold-

Mnichovský projekt vodíkové budoucnosti – BEE ZERO  
Německá firma LINDE se rozhodla prorazit začarovaný kruh u vývoje vodíkových technologií. Klasická
otázka, kterou si položili již staří Řekové „zda byla dříve slepice nebo vejce,“ je v tomto případě dilematem,
zda je zapotřebí nejdříve zkonstruovat vodíková auta nebo vybudovat vodíkovou infrastrukturu.  Firma
LINDE usoudila, že nejrychlejší cestou bude zpřístupnění existujících vodíkových aut široké veřejnosti bez
ohledu na nedostatečnou infrastrukturu. Další vývoj si už pak najde cestu sám...
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straße 1, v Mnichově-Milbertshofenu.  Samo-
zřejmě jsem se tam jel podívat – a stálo to za
to. Nejen, že jsem se u vodíkového čerpadla
zcela náhodou setkal s členy organizačního
týmu projektu Bee Zero, ale zároveň přijel
zcela náhodou k čerpadlu také aktuální proto-
typ BMW, vybavený vodíkovým článkem,
který zde rovněž tankoval. Měl jsem možnost
sledovat, ale i aktivně se účastnit procedury
tankování vodíku, které skutečně trvá jen
kolem tří minut. Dokonce se vůbec nemusí
k pokladnám, protože celá platba probíhá pro-
střednictvím specifické platební karty přímo
u speciálního tankovacího sloupku. Cena jed-
noho kilogramu vodíku činí 9,50 euro. Spo-
třeba vodíkových osobních aut se pohybuje
okolo 0,75 – 1 kg vodíku na sto kilometrů.

Parkování v podzemních garážích 
není problémem 
S vodíkovým vozidlem Hyundai  ix35 FCEV lze
všeobecně parkovat i v mnichovských pod-
zemních garážích, pokud to jejich provozovatel
výslovně nezakáže.  Senzory, které včas infor-
mují řidiče a posádku o možném úniku vodíku,
jsou umístěny na všech důležitých místech vo-
díkového Hyundai. Bezpečnost zacházení s vo-
díkem je vůbec jednou z priorit rozvoje vodí-
kových technologií. O tom, že se příslušné
standardy drží na vysoké úrovni, svědčí fakt,
že na mnichovském letišti byl už před tuctem
let - v roce 2004 - úspěšně testován v několi-
kaměsíčním provozu vysokozdvižný vozík
Linde s palivovým článkem mnichovské firmy
Proton Motor.  O nejvyšších bezpečnostních
standardech na letištích přitom není žádných
pochyb.  Aktuálně jsou v USA v provozu již
stovky vodíkových vysokozdvižných vozíků,
také například v americké výrobní pobočce
BMW. 

Aktuálně se vyrábějí na světě 
už tři seriová vodíková auta
Dvě seriová vodíková auta se vyrábějí v Ja-
ponsku – Toyota Mirai a Honda Clarity a jedno
v Jižní Koreji – testovaný Hyundai i35 FCEV.

Přitom jedním z největších tahounů vodíko-
vých technologií zůstává také DAIMLER AG,
který v roce 2011 objel svět se svým Mercede-
sem B-Klasse F-Cell, už tehdy zralým pro séri-
ovou výrobu. Jako každá nová technologie
i vodíkové pohony mají spousty odpůrců, do-
konce i v řadách příznivců „čisté elektromobi-
lity“ – tedy bateriových elektromobilů (BEV),
kteří v ní vidí podobně jako zakladatel Tesly
Elon Musk nežádoucí konkurenci. Oproti  BEV
je u vodíkových elektromobilů ale nespornou
výhodou velký jízdní dosah na jednu nádrž –
Honda Clarity až 589 kilometrů, rychlé tanko-
vání – 3 minuty místo 20 minut Tesly na super-
chargeru, a také nižší hmotnost. 

Nadvláda fosilních paliv pomalu končí

Aféra Dieselgate a navazující skandály těžce
poškodily pověst dříve vychvalovaných nafto-
vých motorů a v zárodku zablokovaly pláno-
vanou dieselovou expanzi VW na trh USA, kde
dieselová auta netvoří ani tři procenta všech
osobních vozidel. V Evropě, kde podíl dieselů
u osobních vozů překračuje polovinu celého
vozového parku, se automobilky snaží zachrá-
nit, co se dá.  Poslední aktivity některých vel-
kých měst v Evropě i jinde ve světě, znepoko-
jených rostoucím znečištěním ovzduší, svědčí
o tom, že spalovací motory, zvláště dieselové,
nebudou mít ani do budoucna na růžích ust-
láno. Splnit stále přísnější podmínky pro
emise – nyní EURO 6 – je pro automobilky také
stále obtížnější. Například pokud chce do roku
2020 automobilka BMW dosáhnout požadova-
nou průměrnou maximální hranici své flotily
95 g CO2/km, musí snížit emise svých aut
v průměru o 30 %. Během dvaceti let období
1994-2014 se BMW podařilo snížit tento uka-
zatel o 37 %. Z toho je zřejmé, že bez většího
zapojení do elektromobility, resp. vodíkové
elektromobility, to zkrátka nepůjde.  

Olympiáda v Tokiu 
bude také oslavou vodíku
Japonci se na tokijskou olympiádu v roce
2020 již déle pečlivě připravují a chtějí se

světu prezentovat také jako nositelé moder-
ních technologií – mimo jiné vodíkové mobi-
lity.  Již v roce 2015 zahájili systematické bu-
dování vodíkové infrastruktury – do olympi-
ády by mělo být v Tokiu a jeho okolí instalo-
váno nejméně sto vodíkových čerpacích sta-
nic. V polovině roku 2016 byla zveřejněna in-
formace k objednávce stovky nejnovějších vo-
díkových elektrobusů Toyota pro tokijské
autobusové linky. A seriová výroba zhruba ti-
sícovky vozů Toyota Mirai ročně, zahájená
v prosinci 2014, by se postupně měla dále
zvyšovat stejně jako nově naběhlá výroba sé-
riové Hondy Clarity.

Světová vodíková konference 
v Praze 2017
Praha se stane „hlavním městem vodíku“
během Světové vodíkové technologické kon-
ference ve dnech 9.-12. července 2017. Na
WHTC 2017 se sjede do našeho hlavního
města okolo šesti set delegátů z celého světa.

Konference a souběžná výstava jim poskytnou
přehled novinek v oblasti vodíkových techno-
logií, jako jsou nové trendy u vodíkových pali-
vových článků, pohonných systémů, jejich ap-
likací v silniční, lodní, letecké a železniční do-
pravě, dále vodíkových energetických zdrojů,
nových metod výroby a skladování vodíku, ale
i bezpečnosti a dalších témat.  Praze se této cti
nedostalo jen tak náhodou. Česká republika je
první a donedávna jedinou zemí z bývalých
států východního bloku, která realizovala
vlastní vodíkový projekt v dopravě – vodíkový
autobus TriHyBus a vodíkovou čerpací stanici
Linde, představené veřejnosti v roce 2009.
Hlavní koordinátor tohoto projektu a současně
majitel TriHyBusu a stále zřejmě jediné vodí-
kové stanice v uvedených zemích – společnost
UJV Řež ze skupiny ČEZ - připravuje oživení
projektu a TriHyBus možná předvede svou
svým způsobem jedinečnou koncepci také
účastníkům konference při zkušebních jízdách.
Pořadateli  WHTC 2017 v Praze jsou Česká vo-
díková technologická platforma HYTEP a Me-
zinárodní asociace pro vodíkovou energii
IAHE. �

Zdeněk Fajkus
zástupce Spolkového svazu 

elektromobility (BEM e.V.) pro ČR 
Mnichov
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Podle zprávy IFR bylo v roce 2014 na
každých 10 000 pracovníků v auto-
mobilovém průmyslu v Německu

1100 robotů, zatímco v obecném průmyslu
(General Industry) bylo toto číslo jen 147
robotů. V roce 2013 bylo prodáno 9373
průmyslových robotů v elektronickém prů-
myslu (který je součástí General Industry).
Pro srovnání: automobilový průmysl ob-
jednal téměř 60 000 robotů ve stejném ob-
dobí. Zpráva také dokumentuje velké regi-
onální rozdíly. V Číně je například poměr
v obecném průmyslu 11 robotů na kaž-
dých 10 000 pracovníků.

Čísla jasně ukazují nevyužitý potenciál
pro moderní a na budoucnost orientovaná
automatizační řešení v elektronickém prů-
myslu. Toto odvětví se stále chová jako dří-
mající obr. Nicméně prognózy uvádějí, že
se to v krátkodobém až střednědobém ho-
rizontu změní. Například společnost Mor-
gan Stanley předpokládá roční nárůst ve

využívání robotů o více než deset procent
jen v Číně. V důsledku rostoucích mezd
téměř v každé zemi a zvyšujících se poža-
davků na kvalitu je automatizace výroby
a efektivní využití robotů nevyhnutelné
i v elektronickém průmyslu.

Současně představuje snaha o automa-
tizaci výzvu pro elektronický průmysl
a jeho specifika. V minulosti byla řada vý-
robků stejná po celá léta. V současnosti
jsou modely produktů modifikovány již po
několika měsících. Životní cykly výrobku
jsou stále kratší a kratší. Co je trend dnes,
nemusí platit zítra. Toto rychle se měnící
prostředí vyžaduje mimořádně vysoký stu-
peň flexibility. Výrobci musí pokrývat ros-
toucí škálu modelů a účinně kompenzovat
výkyvy ve velikosti výrobních šarží. Auto-
matizace výroby jen pro určitý typ výrobku
by byla nerentabilní. Vzhledem k této ma-
ximální flexibilitě a modularitě se očekává
odpovídající automatizační řešení, aby

bylo možné využívat výrobní systémy jed-
noduše a individuálně pro různé úkoly -
například montáž, testování a kontrolu,
manipulaci s materiálem, obsluhu strojů,
zkrácení neproduktivního času a rychle re-
agovat na změny ve výrobních a provoz-
ních sekvencích.

Flexibilita – základní požadavek
elektronického průmyslu
Společnost KUKA si klade za cíl nabídnout
v každém odvětví řešení automatizace na
míru na bázi robotů. V elektronickém prů-
myslu je jejich využití nevyhnutelné. Ná-
vratnost investice je klíčovým faktorem při
rozhodování, zda automatizovat, protože
investice se musí vrátit během několika let
či měsíců podle druhu řešení a aplikace.
Samozřejmě, že roboty KUKA jsou v pro-
vozu po dobu delší než dva nebo tři roky.
Nicméně, filozofie tohoto odvětví je násle-

26
4I2016

Nová řešení pro nové trhy a průmyslová odvětví 
Ve světě roste potřeba automatizace prakticky v každém odvětví, elektronický průmysl nevyjímaje.
V tomto případě se jedná o potřebu zvýšit úroveň automatizace z důvodu rostoucího počtu nových
produktů, stále rychlejšího tempa vývoje výrobků a krátkých životních cyklů, což v součtu vyžaduje
větší flexibilitu výroby. Nová řešení šitá na míru to mohou změnit.  

Elektronický průmysl nabízí velký
potenciál pro automatizační řešení



dující: existuje jen málo dlouhodobých in-
vestic, ideální jsou investice do konkrét-
ních snadno modifikovatelných projektů.

S ohledem na to společnost KUKA vyvi-
nula nejnovějšího člena rodiny malých ro-
botů KR AGILUS: KR 3 AGILUS. Nejrych-
lejší šestiosý robot ve své třídě zvládá
úkoly nejen v elektronickém průmyslu, ale
i mimo něj (např. manipulace, testy kom-

ponentů, balení atd.), ale také splňuje
zvláštní požadavky pro odvětví 3C (počí-
tače, komunikace a spotřební elektronika).
Jeho dosah 540 mm umožňuje automati-
zaci v buňkách s rozměry pouhých 600 x
600 mm. Kromě manipulace s malými díly
a úlohy pick & place, je vhodný i pro mon-
tážní aplikace. Existuje mnoho dalších ob-
lastí použití tohoto robota - například

u spojovacích procesů jako je např. pájení
a lepení, ale také šroubování.

Automatizace může decentralizovat
globální produkci
V současné době se pracovní zátěž v glo-
bálně působícím elektronickém průmyslu
dělí následovně: výzkum a vývoj jsou stále
prováděny v Evropě a ve Spojených stá-
tech, výroba je realizována v Asii. Elektro-
nika vyrobená v USA, Japonsku a Ně-
mecku je poměrně kapitálově náročná,
proto výroba klade vysoké požadavky na
pracovní sílu v Číně. Mnoho renomova-
ných značek má zde subdodavatele pro
jednotlivé výrobní kroky nebo dokonce pro
celý výrobní proces, například v oblasti 3C.
Díky automatizaci výroby je nyní možné
(například v Číně) i nadále efektivně vyrá-
bět a to navzdory rostoucím mzdám. Nic-
méně, část operací ve výrobním procesu
může být vrácena zpět do Evropy a USA.
Roboty nyní umožňují velmi flexibilní, in-
teligentní a nákladově efektivní řešení
a tím roste jejich užitečnost pro lokální ře-
šení automatizace. Velké množství různých
atraktivních nápadů a obchodních modelů
tak může být vyvinuto v souladu s decen-
tralizací produkce jednotlivých výrobců.
V budoucnu to umožní nové a decentrali-
zované výrobní koncepty a závody na vý-
robu elektroniky mimo Asii. Nicméně, Čína
stále zůstane i v budoucnu hlavní výrobní
základnou v elektronickém průmyslu. �

SMALL MODULAR REACTORS
MALÉ JADERNÉ REAKTORY

2. února 2017

WWW.MALEREAKTORY.CZ

KR 3 AGILUS splňuje zvláštní
požadavky výroby v odvětví 3C 
– počítače, komunikační technika
a spotřební elektronika



Letošní veletrh elektromobility eCarTec
opět navštívila česká delegace odborníků
z různých oborů i státní správy. Akci inici-

ovala Česká podnikatelská rada pro udržitelný
rozvoj a hlavním sponzorem byla energetická
společnost ČEZ. Došlo také k tradičnímu setkání
delegace s prezidentem Spolkového svazu
elektromobility Kurtem Siglem, který informo-
val o aktuálním vývoji v Německu. Zástupcem
firmy LINDE byl prezentován aktuální projekt
BeeZero – carsharingu padesáti vodíkových
elektromobilů Hyundai v Mnichově. Představi-
telka mnichovské radnice představila strategii
města při dalším rozvoji čisté dopravy a expert
z mnichovské renomované právní společnosti
Noerr LLP vysvětlil důležitost vhodných rámco-
vých podmínek pro rozvoj elektromobility.  

Zavedení nákupní prémie 
se v dynamice nákupů elektromobilů zatím
neprojevuje 
Německé automobilky se stále potýkají s do-
pady aféry „Dieselgate“ a trh s elektromobily
ještě nenabral ten správný vítr, i když byla letos
zavedena nákupní prémie u hybridů a bateri-
ových elektromobilů, a to pod názvem „Um-
weltbonus“ – bonus na životní prostředí. Při-
tom termín vlastního strategického cíle – jed-
noho milionu elektromobilů na německých sil-
nicích v roce 2020  – se nezadržitelně blíží.  

Nákupní prémie zahrnuje tři základní skupiny
elektromobilů: čisté elektromobily  – „BEV“, hy-
bridní vozidla, schopná nabíjení z vnějšího
zdroje – tedy „plug-in hybridy“ a elektromobily,
vybavené vodíkovým palivovým článkem –
„FCEV“. Příslušná pravidla obsahují zajímavou
poznámku: „Stejně tak podporovatelná jsou
vozidla, která  – ať už mají jakýkoliv pohon  – vy-
kazují emise nižší než 50 g CO2 na kilometr.“ To
pro případ, kdyby se objevila nějaká nová tech-
nologie, která tuto podmínku splní a může být
zahrnuta do podpory. 

Jelikož polovinu nákupní prémie platí i vý-
robci elektromobilů, je na stránkách přísluš-
ného spolkového úřadu pověřeného koordinací
nákupní prémie – BAFA – k dispozici průběžně
aktualizovaný „seznam podporovaných elek-
tromobilů“ s uvedením firemní značky a typu
vozidla. 

Nákupní prémie se týká elektromobilů a hy-
bridů, zakoupených od 18. května 2016. Celkově
je k dispozici 1,2 miliardy euro. Odhaduje se, že
nákupní prémie umožní dotovaný nákup až 400
tisíc elektromobilů (bonus 4000 eur) a hybridů
(bonus 3000 eur). Do konce listopadu – tedy
během prvních šesti měsíců fungování nákupní
prémie – však bylo uplatněno 4500 žádostí, ná-
rokující jen o něco více než jedno procento
z celkové částky. Tímto tempem by se celková
částka čerpala téměř padesát let! Jenže doba
platnosti nákupní prémie je v Německu ome-
zena do 30. června 2019.

Rázněji k tématu přistoupila třeba Francie,
která zavedla už v dubnu 2015 prémii při vý-
měně dieselového auta (které je sešrotováno)
za elektromobil ve výši 10 000 eur. 

Roste tlak na zrušení daňových výhod pro
dieselová auta

Aféra „Dieselgate“ znovu rozvířila otazníky
kolem dieselových aut i jejich daňového zvý-
hodnění v Německu a v EU. Ukazuje se, že die-
selová auta splňují přísné emisní předpisy vět-
šinou pouze v laboratořích. V běžném provozu
pak vykazují úplně jiné, vyšší hodnoty emisí,
které v některých případech i několikanásobně
překračují povolené limity, hlavně u oxidu du-

síku NOx. Jeho rostoucí podíl na zněčištění
ovzduší velkých evropských měst v posledních
letech vzbuzuje velké obavy. „Zvláštní zachá-
zení“ s diesely se zrodilo z myšlenky, že diese-
lová auta díky své nižší spotřebě, mohou EU
spasit při snaze o snižování emisí CO2 v boji
proti globálnímu oteplování. Jenže dieselo-
vými motory se mezitím vybavují stále masív-
nější auta (jako oblíbené SUV) a rozdíl ve spo-
třebě mezi dieselovými a benzínovými motory
se i díky technickému vývoji stále změnšuje.

Bod zlomu již nastal a Tesla chce být v čele pelotonu, 
až se na elektromobilitě začnou vydělávat miliardy 
Česká delegace již potřetí na veletrhu eCarTec v Mnichově 
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StreetScooter WORK – vítěz Bavorské státní ceny v kategorii „elektrické vozidlo“ 

Maďarský elektrický autobus MODULO  s dojezdem 200-250 km – nositel Bavorské státní ceny
v kategorii „elektrické vozidlo“
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