
Paní docentko, na nedávné konferenci
v Praze jste vystoupila s prezentací na
téma Význam ekonomické demokracie
pro změnu ekonomického modelu ČR.
V této souvislosti se nabízí řada otázek.
Tou první je, co vše si máme představit
pod pojmem ekonomická demokracie?

Obecně můžeme říct, že ekonomická de-
mokracie je alternativní ekonomická struk-
tura, která pomáhá upevňovat občanskou
rovnost a demokracii snižováním nerov-
ností, které vycházejí z vlastnictví a řízení
firem. Je to kategorie, která navazuje na
zaměstnaneckou participaci. Nejznámější
formou ekonomické demokracie jsou druž-
stva a podniky s participací zaměstnanců,
které mohou mít různé formy. Také tam
můžeme zařadit „sdílené společné“, pro
což se někdy používá pojem občina, části
veřejného sektoru atd. 

Formy ekonomické demokracie, u nás
buď vysmívané, nebo opomíjené, mají ně-
kolik obrovských výhod. Jednak pomáhají
snižovat nerovnost v ekonomice. Jsou také
odolné vůči krizím, tedy mohou vykom-
penzovat určitou jednostrannou orientaci
české ekonomiky. Drží kupní sílu v místě
a pro nás by ještě měly další význam –
formy zaměstnanecké participace by
mohly přispět k „držení“ zisků na našem
území a zmenšit tak jejich odlivy do zahra-
ničí. A samozřejmě právě tyto formy, u nás
především družstva s tradicí sahající k roku
1847, by nesmírně pomohla změnit i vlast-
nickou strukturu české ekonomiky. 

Pokud jde o stávající ekonomický model
České republiky, tak ho je podle Vás třeba
změnit. V čem jsou jeho slabiny a jaké
hrozby z toho vyplývají?

Model ekonomiky ČR je tzv. model zá-
vislé ekonomiky. Ten ze své podstaty ne-
nabízí dlouhodobou možnost zvyšování ži-
votní úrovně. Ekonomika ČR se pod masiv-
ním vlivem zahraničních vlastníků ocitla
v pozici příjemce ceny, zafixována na nižší-
střední přidanou hodnotou. To se následně
odráží v úrovni mezd, resp. v rozporu mezi
mzdovou a výkonnostní úrovní. Čtvrtsto-
letí jsme se hodně starali o prospěch za-
hraničních investorů, kteří si berou zpět
„svou libru masa.“ Je nejvyšší čas, aby-
chom se starali o svůj zájem a k němu
jasně patří změnit ten nevýhodný, nedůs-
tojný a neudržitelný model. 

Jednou ze slabin je, jak jste uvedla, každo-
roční odliv prostředků z ČR ve výši cca 300
miliard korun ve formě dividend, nemalou
částku navíc „spolykají“ různé poraden-
ské a konzultační činnosti zahraničních
firem. Lze tuto situaci, bezpochyby nepří-
znivou, řešit, když vlastníky firem jsou za-
hraniční subjekty a tudíž mají právo se zis -
kem naložit podle svého uvážení samo-
zřejmě při respektování českých zákonů?

Dalo by se odpovědět, že jsme neměli ne-
chat situaci zajít až sem: tedy k tomu, že
97 % bankovních aktiv je v držení zahranič-
ních bank, nebo k bezprecedentní kontrole
vodárenství jistou zahraniční firmou, která
si tu vesele dobývá rentu, a naší občané
platí drahou vodu. Nemluvě o stavu vodní
infrastruktury. Ale pozdě bycha honit. Nabízí
se několik defenzivních a několik ofenzivních
opatření. Defenzivní zahrnují jednak změnu
šílené podpory ve formě investičních pobí-
dek, kdy český stát dotuje z našich daní
firmy, které mají větší tržby než HDP ČR.
A za to pak nabízí mzdy na hranici pracující
chudoby. Dále se nabízí možnost progresiv-
ního zdanění korporací, zdanění dividend,

nebo silnější participace zaměstnanců v do-
zorčích radách firem – což mimochodem
dneska prosazují (vedle Německa, kde je to
rozšířeno) také britští konzervativci. 

Ofenzivní znamená právě tu změnu mo-
delu: jednoduše řečeno nechat vyrůst
a v rámci možností podpořit české struk-
tury, zakotvené v místě.  

Rádi připomínáme, že Československo
bylo v meziválečném období uznávanou
průmyslovou velmocí, průmysl byl páteří
ekonomiky i v centrálně řízeném hospo-
dářství, dnes zdůrazňujeme, že jsme nej-
průmyslovější zemí Evropy. Podoba prů-
myslu v těchto třech obdobích je podle
mého velmi odlišná. V čem především,
jsme dnes průmyslovou zemí nebo spíše
montovnou, jak je někdy označován?

Průmyslová země jsme, to bez pochyby.
Má to svoje výhody i nevýhody. Podle
mého názoru výhody převažují. Výhody
znamenají, že ekonomika „má páteř“ a je
schopná generovat řekněme větší mzdový
soulad. Ekonomiky založené na službách
se často potýkají s prekarizací práce
a s rozšířením pracující chudoby – typicky
USA a Velké Británie. Problém je v tom,
jakou přidanou hodnotu konkrétní průmysl
generuje a jak se ta hodnota rozděluje.
U nás je průmysl méně založen na vyšší
přidané hodnotě, kterou si prostě drží
matky v zahraničí. Ne vždy, ale je to převa-
žující rys ekonomiky. To má obrovské do-
pady nejen na mzdy, ale i na vzdělávací
strukturu. Proč byste pak potřebovali tech-
nické inženýry, k čemu? Buď je dodá
matka, nebo vám je sebere, protože na-
bídne vyšší ohodnocení. A místo toho
budou firmy pod zahraniční kontrolou po-
žadovat dovoz Ukrajinců, aby se napako-
valy ještě většími zisky, než nyní. 

Jaký je Váš názor v souvislosti s předchá-
zející odpovědí na investiční pobídky, jimiž
se snažíme získat další investory?

Jsem dlouhodobý a konzistentní od-
půrce investičních pobídek. Považuji za
zvrhlost, aby stát z našich daní platil pod-
poru firmám, které, jak jsem uvedla, mají
vyšší tržby, než je kolikrát naše HDP. Inves-
tiční pobídky jsou konkurenčním nástro-
jem mezi zeměmi, tedy ukazují v čiré
formě oslabení moci státu vůči nadnárod-
ním korporacím. A jsou přímým nástrojem
závodu ke dnu. V přihlouplé formě, jak
jsou u nás provozovány, (když už) se navíc
ani neptáme, jaký přínos budou mít pro
ČR. Takže si „lákáním“ zahraničních firem
typu Amazon často ničíme rozvíjející se
domácí české firmy. 

A pokud jde o podnikatelské prostředí
u nás jako takové?

Často se řeší značná byrokracie – já bych
přímo udala papírování. Skutečně ne-

Základem všeho je definovat si národní zájem 
a podle toho uzpůsobit ekonomické strategie,
řekla CzechIndustry doc. Ilona Švihlíková z Institutu globálních studií UJAK Praha 
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Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (* 1977)
vystudovala Vysokou školu ekonomickou
v Praze (VŠE), obor mezinárodní obchod
a komerční jazyky. Diplomovou práci psala
na téma "Postavení Německa ve vývoji
evropské ekonomické integrace". Doktorát
získala v roce 2006 za disertaci "Politické
aspekty globalizace". Zaměřuje se na
problematiku mezinárodní ekonomie, např.
na dopady globalizace, trhy primárních
komodit (především ropný), strukturální
charakteristiky zemí a obecně souvislosti
mezi ekonomikou a politikou (především
daňová problematika). V roce 2010 vyšla její
první monografie Globalizace a krize. V roce
2011 dokončila habilitační řízení a získala
titul docent. Mezi její další publikace patří
Přelom – od Velké recese k Velké
transformaci (2014) a Jak jsme se stali
kolonií (2015). Dnes působí v Institutu
globálních studií UJAK Praha.



chápu, proč ve věku internetu a možností,
které nabízí, se musí vše obstarávat papí-
rově, chozením po úřadech a vyplňováním
jedněch údajů desetkrát, dvacetkrát pro
různé účely. E-government je velké téma
a zde si dovedu představit masivní úsporu.
Nejde jen o ono „obíhání“ a vyplňování,
ale také o neustálé změny, které plynou
z legislativní neukotvenosti. Jako by pod-
nikatelé, hlavně ti malí, neměli nic jiného
na starosti, než být „stále ve střehu“, co se
zase kde změnilo. Když čtu o tom, jak
dlouho trvá vyřídit povolení o předza-
hrádku v Praze, tak si říkám, že kocourkov
žije. 

Velké naděje jsou vkládány do využití in-
ternetu věcí v průmyslové výrobě. Máme
inciativu Průmysl 4.0, kterou schválila
vláda, pořádají se akce na její podporu. Ký-
ženým výsledkem je výroba s vysokou při-
danou hodnotou. Máme na to?

Jistě se o tom hodně mluví. Jako země,
která je skutečně silně průmyslová, jak
v podílech na HDP, tak i na zaměstnanosti,
se o téma jistě musíme zajímat. Jinak
ovšem je třeba dodat, že onen název „prů-
mysl 4.0“ je samozřejmě německý pojem.
Obecně můžeme hovořit o pokračování
automatizace a robotizace. Obávám se, že
jen přes přizpůsobení se německým náro-
kům se k žádnému velkému pokroku nedo-
staneme – rozhoduje ten, kdo vlastní, na to
nezapomínejme. Naším úkolem rozhodně
není se tomu bránit, to by bylo smrtící sna-
žit se vyhnout automatizaci například tím,
že budeme ještě dál snižovat náklady
práce. Ale je potřeba podporovat naše
technologická centra a naše firmy, i ty tzv.
start-upy. Nelze se jen řídit instrukcemi ze
zahraničí. 

Které hlavní změny přinese ekonomice
tzv. čtvrtá průmyslová revoluce?

To je na celou knihu. Obecně můžeme
říci, že změny probíhají rychleji, než se če-
kalo a že to i ve vládnoucích kruzích vyvo-
lává značnou nejistotu. Stačí se podívat na
Davos, kde se diskutovalo o dříve nepřed-
stavitelné idei tzv. nepodmíněného základ-
ního příjmu (jehož nejsem stoupencem,
podotýkám). Takže je jasné, že vlna auto-
matizace a robotizace již zasahuje řadu
pracovních míst a zdaleka nepůjde jen
o průmysl. Skoro každý den se objeví ně-
jaká nová studie, která se to snaží kvantifi-
kovat, ale nejpřesnější je asi čestně říci, že
nevíme, kolik pracovních sil to zasáhne.
Dopad ale bude zřejmě značný a je otáz-
kou, jestli dokonce nevybalancuje demo-
grafický propad vyspělých zemí. Opět se
objevuje nutně otázka vlastnictví (kdo
bude vlastnit roboty) a také otázka (ne)rov-
nosti, která s tím přímo souvisí. Pokud
vlády nebudou reagovat, tak můžeme být
velmi blízko novému feudalismu. 

Diskuse se dnes vedou o tom, zda mají
rozvinuté ekonomiky šanci obnovit prů-
myslovou výrobu, zejména vysoce sofisti-
kovanou, která byla velké míře přesunuta
na asijský kontinent. Je to možné?

Samozřejmě že mají a tato pravděpo-
dobnost roste. A vidíme to už na novém
pojmu „reshoring“, přičemž některé zá-
kladní údaje už eviduje i UNCTAD. Jde
o to, že přechodem na více automatizova-
nou výrobu ztrácí konkurenční výhoda
levné pracovní síly v Asii smysl. A proto se
řada amerických firem – zatím to není
smršť, ale jejich počet roste – přesunuje
zpět do USA. Ale tam věru moc nových
pracovních míst nevznikne. 

Při troše fantazie by postupující globali-
zace mohla dojít do stadia, kdy bude svě-
tovou výrobu ovládat pár firem, stejné to
bude v bankovním sektoru a dalších odvě-
tvích hospodářství. Představuje to pro
další rozvoj světové ekonomiky dobro
nebo zlo?

To není ani fantazie. Samozřejmě, že
globalizace vedla a vede ke koncentraci –
stačí se podívat na vlnu fúzí a akvizic z 90.
let. A koneckonců pro vyspělé země jsou
právě fúze a akvizice, které vedou nutně
k další koncentraci trhu (nejen finančního)
dominantní formou přímých zahraničních
investic. 

Koncentrace je nebezpečná, protože
vám deformuje tržní signály, což může, jak
takový Marx předvídal již v 19. století,
ohrožovat celý systém, který má sebede-
struktivní povahu. 

Na závěr bych chtěl navázat na první
otázku, co je podstatou ekonomického
modelu, který by dal ČR perspektivu
dalšího rozvoje a co je pro to třeba udě-
lat?

Částečně už jsem odpověděla v před-
chozích otázkách, návrhy mám i ve své
knize Jak jsme se stali kolonií. Základem
všeho je definovat si národní zájem
a podle toho uzpůsobit ekonomické stra-
tegie. Ty se týkají samozřejmě i zeměděl-
ství, péče o krajinu, rozvoje energetiky atd.
Při veškerých rozhodnutích se ptát, jestli
to, co dělám pomáhá jen zahraničním in-
vestorům, nebo jestli z toho také něco
bude mít ČR a její občané – a co z toho
budou mít, co to znamená ve střednědo-
bém a dlouhodobém časovém horizontu.
To jsou klíčové věci, které při správě země
stále absentují. �
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To jsou některé z hlavních přínosů tepláren-
ství, na kterých se shodli účastníci třiadva-
cátého ročníku konference Dny tepláren-

ství a energetiky v Hradci Králové. 
„Hlavní výstupy z Dnů teplárenství a energe-

tiky“ obsahují konkrétní body, které chce Teplá-
renské sdružení České republiky prosazovat.

Z panelové diskuse Jiřího Feista, člena před-
stavenstva společnosti EP Energy se zástupci
přenosové a distribuční soustavy k zapojení tep-
láren do chytrých sítí vyplynulo, že narůstající
decentrální výroba elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie (OZE) bude vyžadovat zajištění
nových služeb, které by teplárny mohly na ko-
merční bázi poskytovat, je však potřeba nastavit
pravidla.  V sekci Ekonomika provozu a rozvoje
teplárenských soustav zaujal příspěvek Tomáše
Drápely, generálního ředitele Plzeňské tepláren-
ské, který seznámil účastníky konference s vý-
sledky analýzy ekonomiky současného provo-
zování teplárenských zdrojů, jež ukazuje na sví-
zelnou situaci oboru, která vyžaduje zásadní ře-
šení. Velkému zájmu účastníků se letos těšila
také sekce „Péče o zákazníky v teplárenství“, ve
které předseda představenstva Slovenského
zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš seznámil
své české kolegy se zkušenostmi s aplikací zá-
kona o tepelné energetice u našich východních
sousedů. Sekce byla ukončena velmi živou pa-
nelovou diskusí. 

„Myslím, že se podařilo důstojně navázat na
minulé úspěšné ročníky Dnů teplárenství
a energetiky a konferenci dále obohatit o nová
témata. Bohužel, situace v teplárenství dnes
mnoho důvodů k optimismu nedává a pro jeho
stabilizaci je třeba prosadit řadu konkrétních
kroků,“ uvedl Mirek Topolánek, předseda vý-
konné rady Teplárenského sdružení České repu-
bliky.

Konference byla tradičně koncipována jako
odborné fórum pro zástupce tepláren, techno-
logických firem, samospráv, bytových družstev
i společenství vlastníků. S referáty vystoupili vý-
znamní experti z ministerstev, asociací, vyso-
kých škol i partnerských společností. 

Další tři křišťálové komíny 
našly majitele
Teplárenské sdružení České republiky na Dnech
teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými
komíny tři Projekty roku 2016: Výrobu tepla
a elektřiny z komunálního odpadu v Plzni, Eko-
logizaci teplárenského zdroje v Opatovicích nad
Labem a Využití odpadního tepla z bioplynové
stanice v Kladrubech u Rokycan. Od roku 2002
získalo toto prestižní ocenění již celkem 50 tep-
lárenských projektů.

Tradiční vyhlášení výsledků 15. ročníku Pro-
jektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů

teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Do
užší nominace bylo ve 3 kategoriích vybráno 10
projektů, do nichž teplárenské společnosti in-
vestovaly přes 8 miliard korun. 

Ceny vítězným Projektům roku ve třech sou-
těžních kategoriích předal předseda výkonné
rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolá-
nek, který uvedl: „Dnešní doba investicím do
energetiky příliš nepřeje, tím více je třeba ocenit,
že v teplárenství stále vznikají nové zajímavé
projekty, které tento tradiční obor posouvají do-
předu a přispívají ke zlepšení životního pro-
středí.“ 

Titul Projekt roku v soustavách zásobování
teplem a chladem za rok 2016 získaly:
Plzeňská teplárenská, a.s. za projekt „Využití tepla
z odpadu pro zásobování domácností a výrobu
elektřiny“ (kategorie Rozvoj a využití KVET, ob-
novitelných a druhotných zdrojů energie)

Závod na energetické využití komunálního
odpadu ZEVO Plzeň představuje moderní a eko-
logický provoz, který využívá energii získanou
spalováním směsného komunálního odpadu
k výrobě tepla pro potřeby soustavy zásobování
teplem v Plzni a elektřiny dodávané do roz-
vodné sítě. Zařízení stálo 2,1 miliardy, další sta-
miliony byly investovány do šestikilometrového
tepelného napáječe. Zařízení má životnost 35 let
a ročně na energii dokáže přeměnit 95 000 tun
odpadu. 

SYSTHERM s.r.o. Plzeň za projekt „Využití tepla
z bioplynové stanice pro Kladruby u Rokycan“
(kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a roz-
voj soustav zásobování teplem)

Projekt řeší využití zbytkového tepla z bioply-
nové stanice pro zásobování obce, která není
plynofikována. Při jeho realizaci nebyla nutná
výstavba zdroje tepla s ekologickou zátěží. Vy-
užívá se teplo z chlazení spalin z kogenerační
jednotky zemědělského areálu Kladrubská a.s.
Pro obec byla navržena soustava s teplovod-
ními rozvody a tepelnými akumulátory. Do kaž-
dého domu byla osazena předávací stanice pro
vytápění a přípravu teplé vody. Projekt vytěsnil
neekologické zdroje tepla na pevná paliva v obci
Kladruby u Rokycan.

Elektrárny Opatovice, a.s. za projekt „Kom-
plexní ekologizace teplárenského zdroje“ (ka-
tegorie: Snižování emisí znečišťujících látek do
ovzduší)

Součástí ekologického programu zdroje za
2,7 miliardy korun byl retrofit čtyř kotlů zavede-
ním primárních a sekundárních opatření pro
snížení emisí oxidů dusíku. Dále výměna stáva-
jících elektroodlučovačů, ve kterých se spaliny
čistí od popílku, za nové tkaninové filtry. Ekolo-

gizace pokračovala výstavbou dvou nových od-
siřovacích linek, zvýšením kapacity vápenco-
vého hospodářství a výrobny stavebních hmot.
Rekonstruován byl i komín aby mohl odvádět
spaliny o nižší teplotě.

Počin roku v soustavách zásobování teplem
a chladem 2016 
byl udělen společnosti
ŠKO-ENERGO, s.r.o. za projekt „První využití
elektrokotle v průmyslové energetice ČR“

V mladoboleslavské teplárně ŠKO-ENERGO
uvedli do provozu inovativní elektrokotel o vý-
konu 15 MW, který slouží k ukládání přebytečné
elektřiny ve formě tepla a zároveň poskytuje
provozovateli přenosové soustavy podpůrnou
službu. Jedná se o první instalaci v průmyslové
energetice a druhý projekt Power to Heat po-
dobného rozsahu v České republice. Kotel na-
pomáhá ke snižování rizika blackoutu a přeby-
tečnou energii využívá k dálkovému vytápění
automobilky a města.  

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je
ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vy-
tápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a mo-
dernizaci účinných ekonomických a k životnímu
prostředí šetrných systémů zásobování teplem
a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů
i energetických potřeb služeb a průmyslu. Od
roku 2002 již bylo do této celostátní energetické
soutěže nominováno celkem 141 teplárenských
projektů. Titul Projekt roku získalo 50 z nich a Po-
činem roku bylo ohodnoceno dalších 12 aktivit
teplárenských společností.

Další nominované projekty v soustavách
zásobování teplem a chladem za rok 2016:
Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a dru-
hotných zdrojů energie
B:POWER, a.s.: Zásobování obce a hradu Bou-
zov teplem z nového Energobloku ORC
innogy Energo, s.r.o.: Modernizace teplárny
v Králově Dvoře s využitím kogeneračních jed-
notek

Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobo-
vání teplem
BYTES Tábor s.r.o.: Zvýšení komfortu dodávek
tepla do bytových domů v Táboře
Teplárny Brno, a.s.: Přepojení vily Tugendhat na
nový horkovod

Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
Energotrans a.s.: Ekologizace teplárny Mělník I
TAMEH Czech s.r.o.: Kotel K14 - snížení emisí
s využitím fluidní technologie 
Teplárny Brno, a.s.: Modernizace provozu Brno-
sever �

Je třeba srovnat ekonomické podmínky 
centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla 
při úhradě emisí a dalších externalit

Teplárenství může sehrát významnou úlohu při naplňování klimaticko-energetických cílů České
republiky do roku 2030. Má nezastupitelnou roli na rychle se měnícím trhu s elektřinou. Věnuje se
zvýšené péči o stále náročnějšího zákazníka a jako bonus nabízí efektivní energetické využití
komunálních odpadů pro výrobu tepla i elektřiny. 
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Hlavní výstupy 
ze Dnů teplárenství
a energetiky
1. Apelujeme na vládu ČR, aby se zabý-

vala tíživou ekonomickou situací v tep-
lárenství, která v kombinaci s nerealis-
tickými požadavky v oblasti snižování
emisí může přerůst ve vážnou krizi
a ohrožení energetické bezpečnosti již
kolem roku 2021 a může mít i dopad
na ceny tepla. Upozorňujeme, že stá-
vající podpora vysokoúčinné KVET je
stanovena jen do roku 2020, je potřeba
nastavit podmínky pro další období
a podporu odpovídajícím způsobem
navýšit. Je také nezbytné vyjasnit pod-
mínky pro zapojení tepláren do kon-
ceptu smart grid a to včetně úhrady za
služby, které vyplývají z narůstající de-
centrální výroby elektřiny z OZE.

2. Očekáváme, že Ministerstvo průmyslu
a obchodu bude věnovat maximální
pozornost vyjednávání balíčku legisla-
tivy Čistá energie pro všechny Evro-
pany a zejména specifikům tepláren-
ství a udržení jeho konkurenceschop-
nosti vymezeným ve schválených ná-
rodních pozicích k jednotlivým legisla-
tivním návrhům.

3. Jsme přesvědčeni, že teplárenství
může hrát významnou roli při naplňo-
vání klimaticko-energetických cílů ČR
do roku 2030, je však zapotřebí připra-
vit včas právní rámec a stabilní před-
vídatelné podmínky pro investory.

4. V souladu se Státní energetickou kon-
cepcí požadujeme srovnání ekonomic-
kých podmínek centralizovaných a de-
centralizovaných zdrojů tepla při
úhradě emisí a dalších externalit.
V rámci nastolení rovnováhy je třeba
zavést uhlíkovou daň pro zařízení ne-
zahrnutá do systému emisního obcho-
dování a současně přesunout dodávky
tepla do nižší sazby DPH.

5. Teplárenství by mělo ve IV. Obchodo-
vacím období EU ETS získat odpovída-
jící podíl bezplatné alokace povolenek
výměnou za investice. Prioritou jsou
rekonstrukce tepelných sítí a přechod
z páry na horkou vodu. 

6. Apelujeme na Ministerstvo životního
prostředí, aby co nejdříve provedlo
transpozici směrnice o omezení emisí
ze středních spalovacích zařízení, vy-
užilo přechodná období umožněná
směrnicí a vytvořilo tak stabilní pro-
středí pro provedení nezbytných in-
vestic.

7. V oblasti věcného usměrňování ceny
tepla požadujeme zajistit ve středně-
dobém výhledu zjednodušení celko-
vého regulačního rámce a stanovit re-
gulační periodu i pro teplárenství tak,
aby se dala predikovat rentabilita le-
gislativně vyvolaných modernizací vý-
roben tepla a soustav zásobování te-
pelnou energií. V dlouhodobém hori-
zontu zvážit přístup k systému fungo-
vání regulace v teplárenství.

Hradec Králové 25. a 26. 4. 2017



Za účasti vládních činitelů byla 27.
dubna slavnostně přestřižena páska
při příležitosti otevření nových pro-

stor a nejmodernějšího testovacího, vý-
zkumného a vývojového zařízení. V rámci
globální sítě YFAI zvyšují rozšířené kapa-
city technického centra zručnost společ-
nosti, poskytují lokální odbornou způsobi-
lost a napomáhají k lepšímu plnění potřeb
zákazníků z řad automobilového průmyslu. 

YFAI v posledních letech posiluje svoji
přítomnost a technické kapacity ve střední
a východní Evropě. V rámci nedávné re-
strukturalizace rozšířila společnost svá vý-
zkumná a vývojová zařízení, která nyní za-
ujímají plochu více než 4 800 metrů čtve-
rečních. Polovina prostoru je věnována
nové testovací laboratoři, kde společnost
provádí testy trvanlivosti a materiálu pro
nové interiérové komponenty a výrobky,

včetně testů přístrojových desek řídicích
panelů, dveřních panelů a podlahových
konzol. „Technické centrum v Trenčíně je
jednou z osmi lokalit v naší globální inže-
nýrské síti a hraje významnou úlohu v na-
šich výzkumných a vývojových aktivitách.
Jsme šťastni, že nám investice do nových
testovacích laboratoří umožní poskytovat
to nejlepší z naší odbornosti a dokonalosti
našim lokálním zákazníkům,“ uvedl Jason

Moderní technické vybavení umožňuje v Trenčíně provádět
širokou škálu testů interiérových komponent automobilů
Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), světová jednička v řešení automobilových interiérů, oficiálně
otevřel novou testovací laboratoř ve svém technickém centru v Trenčíně. 
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Odborný pracovník řeže kovové profily, aby vytvořil upínací držák pro
testovanou součást (např. pro přístrojovou desku), který je potřebný pro
zkoušky trvanlivosti nebo testy vlivu klimatických změn

V této nové environmentální komoře se provádějí dlouhodobé testy změn
klimatických podmínek a simulace slunečního záření

Pomocí šestiosého robota se provádějí zkoušky trvanlivosti a rovněž
statické a dynamické testy. V nejbližší době bude robot ještě navíc
vybaven ochranným obalem proti působení klimatických vlivů, což umožní
provozovat testy v klimatické komoře

Univerzální přístroj na měření tahu kombinovaný s teplotní komorou
umožňuje provádět tahové zkoušky materiálu při různých teplotách



Xu, Vice President Engineering společnosti
Yanfeng Automotive Interiors, ve svém
projevu při příležitosti otevření nové labo-
ratoře.

Investice v Trenčíně 
potvrzuje závazek růstu
Díky investici ve výši 4 milionů eur na
kompletní restrukturalizaci umožňuje nyní
moderní technické vybavení provádět širo-
kou škálu systematického testování auto-
mobilových interiérů. S novými komorami
a technickým zařízením na vysoké úrovni
lze provádět testy výkonu komponent
z hlediska bezpečnosti, trvanlivosti, vlivu
na životní prostředí, vibrací, vzhledu, ma-
teriálu a emisí. Extrémní podmínky s tep-
lotami v rozsahu od - 40 °C do +120 °C,
skříně s proměnlivým klimatem, zkoušky
odolnosti vůči UV záření a testy odolnosti
vůči vlivům počasí, testy simulace sluneč-
ního záření a stárnutí lze zúročit tak, aby
díly příslušenství, které YFAI vyrábí, splňo-
valy ty nejnáročnější požadavky. Testovací
kapacity v Trenčíně zahrnují univerzální
testování, 3D skenování povrchů, zkoušky
odolnosti proti poškrábání a testování zá-
pachu. Nejdůležitější oddělení v technic-
kém centru v Trenčíně jsou oddělení pro-

duktového vývoje, benchmarkingu, řízení
technické jakosti (EQM), managementu
parametrů materiálu, aplikací CAD, správy
změn výrobků, SMTE a používání procesů
6 Sigma. Touto širokou škálou možností
podporuje technické centrum na Sloven-
sku plány růstu společnosti v evropském
regionu.

„Rozsáhlé investice v Trenčíně jsou sou-
částí naší dlouhodobé strategie udržitel-
ného růstu. Posílením naší sítě na Sloven-
sku a v České republice nabízíme stabilitu
a kontinuitu našim zákazníkům a zaměst-
nancům,“ uvedl Jochen Heier, Vice Presi-
dent & General Manager Europe & South
Africa v Yanfeng Automotive Interiors. 

Kvalifikovaní lidé jsou vítáni

V Trenčíně zaměstnává YFAI 160 lidí, kteří
vyvíjejí a testují automobilové kompo-
nenty pro různé modely vozidel všech
předních automobilek. Vzhledem k součas-
nému růstu společnosti v regionu hledá
YFAI další zaměstnance, kteří by mohli po-
sílit jeho zkušený tým. V současné době je
volných více než 20 různých technických
a inženýrských pozic. 

Ivan Kebísek, Engineering Director a Site
Leader pro Trenčín v Yanfeng Automotive

Interiors, vysvětlil, o jaký typ kandidátů je
zájem: „Stále hledáme nové talenty pro
naše centrum v Trenčíně, zejména produk-
tové a konstrukční inženýry, specialisty
FEA, zkušební techniky a další profese.
Otvíráme také několik pozic pro čerstvé ab-
solventy technických škol. Po kandidátech
požadujeme technické vzdělání, dobrou
znalost němčiny nebo angličtiny a dobrou
znalost softwaru CAD, např. CATIA, v němž
pracuje většina našich zákazníků.“

Kromě technického centra v Trenčíně
provozuje YFAI závod v Námestovu, kde se
vyrábí dveřní panely, podlahové konzoly
a další interiérové komponenty do auto-
mobilů, a automobilové obchodní centrum
v Bratislavě. To podporuje společnost
v oblasti financí, IT, nákupu, prodeje, lid-
ských zdrojů a řízení programů. Se stávají-
cími výrobními lokalitami v maďarské
Pápě, Žatci a novým závodem v Plané nad
Lužnicí společnost dokáže splnit všechny
požadavky zákazníků v oblasti střední a vý-
chodní Evropy a podporovat trend vyššího
růstu v Evropě.

Pozn. redakce. Interview s Ivanem Kebí-
skem jsme publikovali v CzechIndustry
č. 4/2016. �

Foto Yanfeng
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Zařízení Horizon se používá k testování míry těkavosti z následného
kondenzátu různých plastových materiálů (fogging)

Těkavé organické sloučeniny uvolňované z plastů bývají někdy zdrojem
nepříjemného zápachu. Proto se plastové materiály podrobují
sofistikovaným čichovým zkouškám

Trojrozměrný skener umožňuje zobrazit povrch zkoumaného předmětu před
a po provedení náročných zkoušek vlivu tepla na stárnutí materiálu a změn
způsobených změnami klimatu. Tyto rozdíly lze neškoleným lidským okem
jen obtížně pozorovat, ovšem počítačový program je dokáže věrně zobrazit
na barevné mapě

Motorem poháněný tester odolnosti vůči mechanickému poškození je
univerzální zkušební přístroj určený pro provádění široké škály zkoušek
na lakovaných a umělohmotných površích s cílem zjistit jejich odolnost
vůči poškrábání a vrypům



Zpráva s názvem World Nuclear Perfor-
mance Report 2017 asociace podrobně
popisuje výrobu elektřiny a stavební

úspěchy za předchozí rok.
Deset nových reaktorů, které vstoupily do

provozu v roce 2016, přidalo 9,1 GWe do celo-
světové jaderné kapacity a instalovaný výkon
světové jaderné energetiky tak poprvé v historii
překonal metu 350 GWe.  Tato hodnota ale ne-
zahrnuje asi 40 GWe z provozuschopné japon-
ské jaderné flotily, která zůstává mimo provoz,
ale pomalu postupuje ke svému restartování.

V růstu jaderné energetiky má vedoucí pozici
Čína, kde se nachází pět z deseti nových reaktorů.
„Tento trend bude pravděpodobně pokračovat
i v nadcházejících letech, neboť přibližně třetina
reaktorů, které jsou v současné době ve vý-
stavbě, se nachází právě v Číně,“ uvedla Agneta
Risingová, generální ředitelka asociace WNA.

Čínský průmysl postavil své nové reaktory
v průměru za 5 let a 9 měsíců. Sériová výroba
je v tomto ohledu hlavním faktorem. Případová
studie ukázala, že během výstavby prvních tří
bloků jaderné elektrárny Jang-ťiang bylo zjiš-
těno 912 problémů. Jejich úspěšné vyřešení
pomohlo postavit čtvrtý blok této elektrárny
o více než deset měsíců rychleji než blok první.

Ustálený výkon je rysem jaderných elektrá-
ren. Kapacitní faktor celé jaderné flotily činil
v celkovém průměru 80,5 %, což je jen mírný
pokles oproti loňské 81% hodnotě. Podle
zprávy je 64 % reaktorů na celém světě v prů-
měru na 80 % jejich plného potenciálu po celý
rok. Pouze 8 % reaktorů dosahuje méně než
50 % své potenciální výroby.

Zpráva uvádí, že „neexistuje žádný vý-
znamný trend ve výkonu jaderných reaktorů
související s jejich stářím“, přičemž starší bloky
dosahují stejného výkonu jako bloky novější.
Zpráva rovněž vyzdvihuje případ druhého
bloku jaderné elektrárny Heysham II, která se
nachází ve Spojeném království. Tento reaktor
je v provozu od roku 1988 a v loňském roce do-
končil rekordní výrobu elektrické energie bez
přerušení po dobu 941 dnů.

Celkové množství elektřiny vyrobené z jádra
již čtvrtý rok v řádu roste – v roce 2016 to bylo
2 476 TWh. Tato hodnota obecně drží krok s cel-
kovým růstem energetického sektoru. Údaje
o celosvětové výrobě elektřiny ze všech druhů
se vyhodnocují déle, ale nejnovější data za rok
2014 ukazují, že jaderný průmysl má na celkové
výrobě elektřiny podíl o velikosti cca 10,6 %.

„Světové jaderné elektrárny v letošním roce
pracovaly dobře, což významně přispělo k uspo-
kojování potřeby po čisté, spolehlivé a cenově
dostupné elektřině,“ uvedla Risingová.

Budoucí růst

Míra výstavby 9 GWe ročně představuje zdvoj-
násobení ve srovnání s průměrem za posled-

ních 25 let, uvedla zpráva. Risingová uvítala, že
tato míra je v souladu s potřebami cíle vize Har-
mony, která má za cíl v roce 2050 dosáhnout
25% podíl jádra na výrobě elektrické energie za
použití 1 000 GWe nových kapacit.

Uvedla dále, že cesta k dosažení tohoto cíle
vyžaduje nyní v průměru 10 GWe nových kapa-
cit ročně, poté v průměru zdvojnásobení na 25
GWe mezi lety 2021 a 2025 a následně maxi-
mální stavební rychlost přibližně 33 GWe ročně
od roku 2026. Tato rychlost představuje návrat
k hodnotám, kterých průmysl dosáhl v 80. le-
tech minulého století.

Asociace určila tři oblasti, díky kterým by se
mělo dosáhnout tohoto cíle: vytvoření rovných
podmínek na trhu s elektřinou, vybudování har-
monizovaných regulačních procesů a účinné
bezpečnostní paradigma. Druhá oblast zna-
mená zvažovat záležitosti jaderné bezpečnosti
nejen z technického hlediska, ale také „z hledi-
ska holistické společnosti“, vysvětlila Risin-
gová.

„Benefity jaderné energetiky – jak pro zdraví,
tak pro životní prostředí – nejsou oceňovány
spravedlivým způsobem s alternativními zdroji
energie,“ doplnila. Další faktory, „jako je eko-
nomika, průmysl, sociální i veřejné zdraví a ži-
votní prostředí“, je třeba také vzít v úvahu, do-
dala na závěr.

•  •  •
Během finančně-ekonomického fóra zemí

SNS a Evropy s názvem Pražské obchodní set -
kání vystoupil 23. června s prezentací meziná-
rodních projektů Rosatomu a způsobů jejich fi-
nancování Leoš Tomíček, starší viceprezident
společnosti Rusatom Overseas.

Ve svém vystoupení Tomíček řekl, že k dneš-
nímu dni tvoří portfolio zahraničních zakázek
Rosatomu celkem 34 bloků. V Evropě jsou
v současnosti ve fázi přípravných prací dva pro-
jekty: maďarská JE Paks II a finská JE Hanhikivi.

Dále představil modely financování, které
Rosatom používá při realizaci zahraničních pro-
jektů. Zdůraznil, že Rosatom má rozsáhlé zku-
šenosti s nejrůznějšími podmínkami realizace
projektů na výstavbu jaderných elektráren a je
připraven se zapojit do jakéhokoliv modelu,
který si zákazník zvolí.

Například ve Finsku vystupuje Rosatom jako
partner finského konsorcia a drží 34% podíl
v projektové společnosti Fennovoima, která má
na starosti výstavbu nové jaderné elektrárny
Hanhikivi. V Maďarsku, Bělorusku a Egyptě
Ros atom poskytuje spolupráci při zajišťování
mezivládního úvěru, který poslouží k financo-
vání výstavby nových jaderných bloků. V Tu-
recku potom realizuje první projekt výstavby ja-
derné elektrárny na světě podle schématu
Build-Own-Operate. V Číně a v Indii vystupuje
jako EPC dodavatel.

Největší pozornost věnoval Tomíček maďar-
skému modelu financování a realizace vý-

stavby jaderné elektrárny Paks II. Rusko a Ma-
ďarsko v tomto projektu spolupracují na zá-
kladě dohody o spolupráci, která zahrnuje ná-
sledující etapy: plnění EPC kontraktu (projekto-
vání a výstavba bloků) a plnění kontraktu na
provoz a údržbu. Dále byla podepsána také
smlouva na dodávky jaderného paliva, která
má platnost 10 let.

Tomíček poznamenal, že 6. března 2017 Ev-
ropská komise dokončila poslední šetření vzta-
hující se k projektu Paks II. Prohlásila, že systém
státní podpory, který projektu poskytla maďar-
ská vláda, splňuje pravidla Evropské unie. Tím
projekt získal zelenou ze strany Evropské ko-
mise.

Projekt má dále kladné posouzení dopadu na
životní prostředí (EIA), které získal v roce 2016,
a schválení lokality, které získal v roce 2017.

Řeč přišla i na výhody spolupráce Česka
s Rosatomem s důrazem na komplexní přístup
Rosatomu k realizaci společných projektů. To-
míček zdůraznil, že integrovaná nabídka Ros -
atomu zahrnuje nejen výstavbu jaderných
bloků různého výkonu, ale také přípravu a pře-
školení obslužného personálu, lokalizaci vý-
roby, dodávku paliva a služeb pro údržbu
bloků, spolupráci při jejich provozu a naklá-
dání s použitým jaderným palivem a jeho pře-
pracování.

K lokalizaci výroby Tomíček uvedl, že české
firmy jsou již dnes tradičními dodavateli Ros -
atomu, takže míra lokalizace může dosáhnout
50 procent.

Dále řekl, že výstavba nových bloků má hos-
podářské přínosy pro zemi, kde probíhá, pro-
tože garantuje daňové odvody a zvyšuje inves-
tiční přitažlivost regionu. „Počítáme s tím, že
díky výstavbě dvou nových bloků s technologií
Rosatomu vznikne 500 nových pracovních míst
v rámci rozšíření jaderné infrastruktury, 8000
míst během výstavby a zhruba 2000 stálých
pracovních pozic pro provoz nové elektrárny,“
uvedl Tomíček.

Mezinárodní finančně-ekonomické fórum
zemí SNS a Evropy s názvem Pražské obchodní
jednání poprvé proběhlo v Praze a konalo se od
22. do 24. června. Fóra se zúčastnilo přes 150
účastníků: ředitelů bank, bankovních sdružení
a asociací a vedoucích představitelů úřadů zemí
SNS a Evropy.  Pořádali jej Finanční a bankovní
rada SNS a Rusko-česká smíšená obchodní ko-
mora. Záštitu nad ním převzal prezident ČR
Miloš Zeman, ministr průmyslu a obchodu ČR
Jiří Havlíček a velvyslanec RF v ČR Alexander
Zmejevskij.

•  •  •
Aliance české energetiky, která sdružuje vý-

znamné tuzemské strojírenské podniky, pode-
psala v Moskvě s ruskou státní společností Ros -
atom dohodu o budoucí spolupráci. Cílem me-
moranda je rozvoj spolupráce v oblasti jaderné
energetiky. Primárně jde o účast členských

Jaderná výstavba dosahuje 
nejvyššího meziročního růstu za posledních 25 let
Jaderný průmysl připojil k síti v loňském roce více než 9 GWe nových jaderných kapacit – což je
nejvyšší meziroční nárůst za posledních 25 let – uvádí nová zpráva Světové jaderné asociace (World
Nuclear Association – WNA), čímž je dosaženo cíle vize Harmony, která má za cíl v roce 2050
dosáhnout 25% podíl jádra na výrobě elektrické energie za použití 1 000 GWe nových kapacit.
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firem aliance v projektech Rosatomu v Rusku
i třetích zemích. 

Spolupráci českých a ruských firem v jaderné
energetice podpoří státní exportní pojišťovny
EGAP a EXIAR, sdělila mluvčí EGAP Hana Hi-
kelová. České společnosti podle ní projevují
zájem například o projekt první jordánské ja-
derné elektrárny Qasr Amra, kde Rusové i Jor-
dánci předpokládají vysoký podíl subdodava-
telů ze třetích zemí.

„Účast na stavbě jaderných elektráren v za-
hraničí je pro české firmy naprosto zásadní
i vzhledem k tomu, že se přímo v Česku zatím
žádný další atomový reaktor nestaví,“ řekl ge-
nerální ředitel EGAP Jan Procházka. Také mezi
EGAP a EXIAR bylo podepsáno memorandum,
a to o společné podpoře obchodu a investic
v jaderné energetice.

Rosatom patří mezi zájemce o stavbu no-
vých jaderných bloků v Česku. Kromě něj patří
mezi zájemce francouzská EDF, americko-ja-
ponská Westinghouse Electric Company, jiho-
korejská KHNP, čínská China General Nuclear
Power a společný projekt Arevy a Mitsubishi
Atmea.

„Podpis MOU mezi Rosatomem a Aliancí
české energetiky založené v prosinci 2015
v souladu s Národním akčním plánem jaderné
energetiky, která má v poslání podporovat
a pomáhat získávat zejména zahraniční za-
kázky pro české výrobce z oblasti jaderné ener-
getiky je významným krokem k naplnění pos-
lání Aliance. Otevírá se tak možnost k účasti
českých výrobců na výstavbě jaderných elek -
tráren, které staví Rosatom v zahraničí. Ros -
atom staví své jaderné reaktory VVER 1000 –

VVER 1200 MW projektu v Indii, Finsku, Tu-
recku a dalších zemích. Zejména maďarská
Paks II, kde by vlastní výstavba měla být zahá-
jena letos, by byla výbornou příležitostí pro
české firmy. Zatím se čeští výrobci zúčastňují
na modernizacích a rekonstrukcích ruských
a ukrajinských jaderných bloků a výstavbě ja-
derných bloků podle ruského projektu v Rusku
i dalších zemích světa. Účast na nové výstavbě
je  ovšem něco  kvalitativně jiného. Jen do-
ufám, že tato příležitost nebude promarněna.
U této příležitosti připomínám, že kdysi taková
spolupráce fungovala. Například JE Bilibino
na Čukotce (4x 12 MWe) byl společný rusko-
česko-maďarský projekt, kdy česká strana,
tehdy První brněnská strojírna dodávala tur-
bíny, ruská strana reaktorový ostrov a maďar-
ská strana vzdušný chladič kondenzátoru.
Elektrárna byla ovšem spouštěna v roce 1972,
ale funguje dodnes,“ uvedl bývalý ředitel Ja-
derné elektrárny Dukovany Aleš John, který je
nyní viceprezidentem Inženýrské akademie
ČR.

Rosatom dále oznámil, že jeho dceřiná firma
Rusatom Service podepsala smlouvu se spo-
lečností Škoda JS o dodávkách zařízení pro
kontrolu ochranných systémů pro arménskou
jadernou elektrárnu Metsamor. Výši kontraktu
nesdělil.

Aliance české energetiky byla založena v roce
2015. Lídrem uskupení je Škoda Praha, kterou
stoprocentně vlastní ČEZ. Mezi další členy patří
třeba Škoda JS, Doosan Škoda Power, Královo-
polská RIA nebo ZVVZ Group. �

Výzkumné ústavy a firmy ze zemí Vise-
grádské čtyřky (Česko, Slovensko, Ma-
ďarsko a Polsko) se budou podílet na výz -

kumné práci v mezinárodním výzkumném cen-
tru, které vznikne v Rusku společně s reaktorem
MBIR, nejvýkonnějším výzkumným rychlým re-
aktorem na světě.

Sdružení V4G4 Center of Excellence, které
sdružuje čtyři ústavy jaderného výzkumu a in-
ženýringové společnosti ze zemí Visegrádské
čtyřky, podepsalo s ruskou státní korporací pro
atomovou energii Rosatom, která staví reaktor
MBIR, memorandum o porozumění při zapo-
jení do výzkumného centra s reaktorem MBIR.

Memorandum bylo podepsáno 26. června
během mezinárodní konference o rychlých re-
aktorech a jejich palivovém cyklu FR17, kterou
pořádala Mezinárodní agentura pro atomovou
energii v Jekatěrinburgu a jež je největší konfe-
rencí na toto téma. Pod dokument se podepsali
János Gadó, předseda koordinační rady V4G4
Center of Excellence, a Vjačeslav Peršukov, ná-
městek generálního ředitele Rosatomu a ředitel
Bloku pro řízení pro inovací Rosatomu.

Podle znění memoranda se partneři dohodli,
že schválí klíčové podmínky zapojení do mezi-
národního výzkumného centra MBIR a že určí
závazný objem výzkumných prací na novém re-
aktoru.

Reaktor MBIR vzniká ve výzkumném ústavu
jaderných reaktorů NIIAR, který leží v Dimitrov-
gradu. Díky jeho unikátním technickým para-

metrům je možné řešit spektrum výzkumných
úkolů, které jsou nezbytné pro vznik nových
konkurenceschopných a bezpečných jaderných
energetických reaktorů včetně rychlých reak-
torů. Ty mají zásadní význam pro dlouhodobou
udržitelnost jaderné energetiky, protože umož-
ňují efektivně uzavřít jaderný palivový cyklus.
Reaktor MBIR navíc díky svému velkému vý-
konu několikanásobně zkrátí dobu trvání výz -
kumných prací oproti stávajícím reaktorům.

Reaktor MBIR má být podle plánů uveden do
provozu v roce 2020 a patří k projektům ozna-
čovaným jako megascience. V provozu má být
50 let, a dlouhodobě tak zajistí pro jaderný výz -
kum moderní výzkumné zařízení s potřebnou
infrastrukturou.

V4G4 Center of Excellence tvoří český výz -
kumný ústav ÚJV Řež, slovenská inženýringová
společnost VUJE, maďarský výzkumný ústav
Tudományos Akadémia Energiatudományi Ku-
tatóközpontjának a polský výzkumný ústav Na-

rodowe Centrum Badań Jądrowych. Sdružení
je registrováno na Slovensku a vyvíjí reaktor Al-
legro, který patří do IV. generace a je chlazený
plynem.

Českou účast bylo možné zaznamenat již při
přípravě projektu, protože inženýringová spo-
lečnost EGP Invest z Uherského brodu (součást
Skupiny ÚJV) dodala Rosatomu v roce 2013
projekt strojovny s vyvedením výkonu. Spolu-
práce mezi EGP Invest a projekčním ústavem
Atomprojekt, ze struktury Rosatomu, byla o rok
později dále rozšířena o oblast radioaktivních
odpadů.

„Navázání přímé spolupráce s ruským jader-
ným průmyslem v rámci projektu MBIR vní-
máme jako jedinečnou možnost pro další roz-
voj naší firmy. Je to zcela zásadní referenční
kontrakt, jehož úspěšná realizace nám umožní
vstup na nové zahraniční trhy,“ říká František
Fiedler, ředitel Divize strojní a jaderné techno-
logie EGP INVEST. �
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Přímá spolupráce s ruským jaderným průmyslem v rámci projektu MBIR

Vizualizace budoucí podoby 
výzkumného centra s reaktorem MBIR.

Vizualizace 5. bloku v Dukovanech s reaktorem typu VVER zdroj: Rosatom



Podle jeho slov geografická poloha naší
země totiž neumožňuje přejít pouze na
obnovitelné zdroje. V rozhovoru pro Par-

lamentní listy také navádí český průmysl, do
kterých projektů by se měl zapojit, protože se
stanou zřejmě dlouhodobým trendem. A od-
pověď dal i těm, kteří mají pochybnosti, zda
v rámci rozvoje naší jaderné energetiky připus-
tit spolupráci s Rusy či Číňany.

Prožil jste celý život s jadernou energetikou.
Jak jste vnímal tendence prosazování obno-
vitelných zdrojů, které jsou dle zelených akti-
vistů výhodnější než jádro? A jak jste vnímal
paniku kolem havárie ve Fukušimě, která při-
měla Německo s jádrem skončit? Co nám tyto
dva procesy sdělují o vztahu člověka k jaderné
energetice? Přitom se to týká spíše Západu,
zbytek světa podobným úvahám nepropadá...

Obnovitelné zdroje (OZE) jsou a musí být
součástí energetického mixu, záleží na lokál-
ních přírodních podmínkách. Podívejte na
Norsko – samé vodní zdroje; nebo Švýcarsko
– voda + jádro; nebo Island – geotermální
zdroje. Když někde hodně a trvale fouká – se-
verní pobřeží Německa – proč tam nepostavit
nějakou tu vrtuli? Tomu je ale potřeba přizpů-
sobit celou elektrizační soustavu. Tedy OZE
ano, ale ne za každou cenu. V Čechách je to
tak, že OZE ano, když svítí slunce a fouká vítr,
ale pozor, když nefouká a nesvítí, tak nám stará
dobrá zásuvka ve zdi přijde velice vhod. No to
je přece šaškárna. Nějak se nemůžeme smířit
s tím, že budeme prát, vařit, řezat dřevo, nebo
dokonce si nechat u zubaře vrtat zub, jen když
svítí slunce a fouká vítr. Ona ta fotovoltaika je
jednoduchá, panel za pár kaček a k tomu ně-
jaká konstrukce a pár drátů. Problém OZE je
přece ta proměnlivost a absence vhodných
a stejně jako OZE levných baterií. Pokud bude
akumulace vyřešena technicky i ekonomicky,
proč ne OZE? Zatím není; a tak ty velké elek -

trárny, ať již jaderné, nebo uhelné, přijdou ke
slovu. A jádro je z hlediska měrného výkonu
na jednotku paliva nejefektivnější. Proto ten
mix jádro + OZE v dlouhodobém horizontu, jak
se počítá v ASEK (Aktualizovaná státní ener-
getická koncepce ČR).

Z celkového pohledu jsou na zemi místa,
kde nikdy elektrická síť nebude, protože se ne-
vyplatí, je to daleko a je tam malá spotřeba. Ta
místa jsou v Africe, Jižní Americe, na Sibiři, na
Aljašce, v Kanadě, v Oceánii. Tam všude fun-
gují lokální malé sítě napájené dieselovými ge-
nerátory. Tam je do budoucna prostor pro
malé bezobslužné jaderné reaktory. To jsou
projekty, do kterých by se český průmysl měl
zapojit. Bude to dlouhodobý trend.

Obavy z jádra jsou přirozené, protože
obecně lidé tomu nerozumí, jsou krmení ne-
gativní propagandou, sami jaderníci si podře-
záváme větev, když mluvíme o skvěle zajištěné
havarijní připravenosti a mnohonásobném zá-
lohování bezpečnostních systémů atd. atd.
Vlezl byste do autobusu, který má na každé ná-
pravě čtyři náhradní kola, dva motory benzí-
nové a ještě k tomu dieselagregát s několika
bateriemi, povinně trojité bezpečnostní pásy
a airbag na každém sedadle? K tomu instruk-
táž, jak se chovat, když by se, byť s nepatrnou
pidipravděpodobností, něco náhodou přiho-
dilo? A navíc byste se dočetl, že podobný takto
vyšperkovaný superbezpečný autobus někde,
třeba v Patagonii, i přes tu krásu havaroval?
No, já bych měl trochu bobky. Tedy přílišné
zdůrazňování bezpečnosti je na škodu.

Každá technologie je poruchová a každý člo-
věk, který ji obsluhuje, je omylný. Musíme to ri-
ziko, byť malé, podstoupit. Tak jako akceptujeme
riziko z jízdy autem, letu letadlem anebo prosté
chůze po chodníku. Nechceme-li riziko podstou-
pit, tak tu technologii nemůžeme používat.
A jestli něco člověk nechce, politik ho poslouchá
a podle toho se chová. A v tom je to jádro pudla.

Vlády se střídají a každá má svou představu
o energetické koncepci státu, z níž vyrůstají
předpoklady pro to, zda dostavět další blok JE
Temelín či JE Dukovany, či nepřistavět. Jakou
základní ekonomickou, ale i energeticko-bez-
pečnostní rozvahu v otázce „stavět-nestavět“
vidíte? A jak prospěšný pro ČR je dle vás sou-
časný postoj vlády?

Nepochybně stavět. Uhlí dříve nebo později
nebude, nebo bude výhodnější ho využívat
jako chemickou surovinu, a ne palivo. Vítr,
slunce, déšť se moc v Česku neuplatní,
a chceme-li být energeticky samostatní, tak
nám zbývá jen to jádro. Zkušenost s ním je.
Vláda to sdělila v ASEK i NAPJE (Národní
akční plán rozvoje jaderné energetiky). Co
mně vadí, je pojistka, kterou si vláda při schva-
lování ASEK dala, totiž, že se definitivně roz-
hodne, jestli stavět nový jaderný blok, až když
budou všechna povolení a bude vhodná situ-
ace v elektroenergetice. A to někdy bude tak
asi za deset let. Tedy deset let se bude analy-
zovat, posuzovat, projektovat a vybírat... a pak
se třeba řekne, že my ten nový blok vlastně ani
nepotřebujeme. Pravda, investor utratí na pří-
pravu nějakou tu miliardu, ale politik se bude
chovat s péčí řádného hospodáře. Co tomu
řekne těch šest potenciálních dodavatelů, se
kterými se nyní začíná jednat? Úsudek si las -
kavý čtenář udělá sám. Co mi tedy chybí, je
dlouhodobá stabilita ASEK i NAPJE. Třeba Fi-
nové mají parlamentní rozhodnutí. A ta dlou-
hodobost je na 10–20 let a to je takových pět
volebních období. Co všechno se může ještě
stát?

Další otázkou v řadě je, KDE stavět. Zcela jed-
noduše řečeno: Temelín nebo Dukovany?
A proč?

Uvědomme si, že se nemluví o výstavbě
dalšího nového bloku, tedy v EDU pátého pro-
vozovaného. Mluvíme o náhradě těch součas-

Obavy z jádra jsou přirozené, lidé jsou krmeni negativní
propagandou. Významný expert Aleš John proto říká...
Podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů, nebo se spoléhat na „jádro“? Významný expert na jadernou
energetiku, v minulosti ředitel Jaderné elektrárny Dukovany a také Ústavu jaderného výzkumu Řež
Aleš John je jednoznačně pro dostavbu jaderných bloků v Temelíně či Dukovanech. 
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ných dukovanských, které v době spouštění
toho nového (cca 2035) budou mít za sebou 50
let provozu. A, prosím, jsou to pořád bloky 2.
generace, budou tedy technicky i morálně za-
staralé, nehledě na skutečný technický stav
v té době. Tedy nový blok jednoznačně v Du-
kovanech jako náhrada za dosluhující sou-
časné bloky. Temelín má čas na další blok
někdy do roku 2050.

Je podle vašeho názoru vůbec možné stih-
nout termín spuštění nového bloku v roce
2035, kdy se počítá s tím, že bude odstaven
první blok Dukovan? Co by se stalo, kdyby se
to stihnout nepodařilo? Co je podle vás nutné
udělat, aby se projekt začal hýbat rychleji ku-
předu?

Výstavbu lze stihnout za cca 6 let. Ukazují to
někteří potenciální dodavatelé, Atomstrojex-
port, Westinghouse, Korejci, Číňané; Areva má
problém s termíny ve Finsku. Nicméně šest let
od prvního kopnutí do země je reálný termín.
Horší je ta situace před tím, ten proces posu-
zování, analýz, bezpečnostních zpráv, projek-
tování a výběr dodavatele, tedy vše, co potře-
buje úřední šiml, aby vydal stavební povolení.
V této části to vypadá na takových deset až
patnáct let. Urychlit to lze změnami v legisla-
tivě, ať již změnami ve stávající, nebo dokonce
samostatným zákonem.

Politicky citlivou otázkou je, která společnost
či které konsorcium by mělo být stavbou po-
věřeno a jaký model financování by měl být
použit. Westinghouse (toho času v problé-
mech), Rosatom, Areva, Číňané... Kdo z nich
nejvíc technologicky vyhovuje a kdo slibuje
nejlepší podmínky realizace kontraktu a ná-
sledně i provozu zařízení? Nelze, přirozeně,
pominout ani bezpečnostní hledisko.

To je otázka na vládního zmocněnce; ten ko-
ordinuje činnosti a jeho tým má předložit do
vlády postup, jak vybírat dodavatele. Věcně
a technicky jsou ty projekty srovnatelné, Wesi
má problemy finanční, ne technické. Otevřeně
řečeno, celá základna jaderné energetiky v Če-
chách (vzdělávání, projektování, inženýrská
podpora, výroba atd. atd.) je postavená na
znalostech a zkušenostech s reaktory VVER, ty
jsou českým technikům asi nejbližší. Když celý
národ bude jezdit ve škodovkách, bude zde se-
rvisní síť s náhradními díly, je rozumné přepřa-
hat třeba na nissan? (Nic proti nissanu, je to
jen příklad.)

Během původního tendru na Temelín byla
otázka lokalizace zakázek sice diskutována,
ale formálně nebyla zakotvena. Nyní má jít
podle vyjádření zmocněnce Štullera opět o ve-
řejnou soutěž, i když si Česko má vyjednat
u Evropské komise výjimku, aby nemusela
splňovat všechna pravidla zákona o veřejných
zakázkách. Je vůbec důležité bavit se o loka-
lizaci? Myslíte si, že se požadavky na lokalizaci
objeví mezi požadavky, až bude nová soutěž
vypsána?

Osobně si myslím, že veřejná soutěž není ta
správná cesta, sice se vybere ten nejlepší, ale
je to vždycky otázka kritérií, co je nejlepší. Do-
davatel by měl poskytnout co nejvíce pracov-
ních příležitostí pro české firmy. A o tom se
nyní začíná jednat. Že to jde i bez veřejné sou-
těže ukazují v Evropě Maďaři s JE Paks 5 a na-
konec i Finové s Hanvikivi. Třeba mezivládní
dohoda je také řešení.

Řada lidí v České republice by s takovými
údaji nebyla spokojena a namítala by, že svě-
řit tak strategickou zakázku Rusům nebo Čí-
ňanům by nebylo bezpečné. Jak se vy vlastně
díváte na obavy části politického spektra ze
,,zatažení Česka na Východ“, především pak
,,do náruče Putina“? Hrozí například Maďar-
sku, které s ruským Rosatomem realizuje za-
kázku na elektrárnu Paks, zvrat jeho geopoli-
tické orientace z důvodu této zakázky?

To je otázka na vládního zmocněnce a také
na velvyslance pro energetickou bezpečnost,
respektive na vládu.

Objevuje se otázka zafixování ceny elektřiny,
kterou nově postavené zařízení bude vyrábět.
A když ne přímo zafixování, tak zkrátka ren-
tability nově postavených bloků v příštích de-
setiletích: Odpůrci dostavby tvrdí, že náklady
na výrobu elektřiny v alternativních zdrojích
dramaticky poklesnou, případně že lidstvo je
na prahu vyvinutí nových, mnohem levněj-
ších zdrojů výroby energie. Nehrozí, že po do-
stavění nových bloků bychom si rvali vlasy,
co jsme si to pořídili za drahou a zastaralou
věc?

Nepochybně hrozí. Pokud se v následujících
dvaceti letech objeví zázračná (levná, výkonná,
malá, jednoduchá...) baterie. Posune se pro-
jekt ITER (jaderná fúze) dopředu. Nalezneme
nové vesmírné zdroje věčné energie atp.
Bude-li módní netopit v kamnech, ale chodit
v kožichu i doma. Nebudeme v továrnách vy-
rábět. Nebudou jezdit tramvaje a vlaky a vý-
tahy. Budeme svítit petrolejkami nebo LED-
kama s ještě menší spotřebou. Tak to se asi
sníží spotřeba elektrické energie, a to nejen
v Česku, ale všude kolem nás, takže o naši
novou jadernou elektřinu nebude zájem. To si
jistě budeme ťukat na čelo. Ale stane se to?
Přestaneme topit, zateplíme domy a koupíme
si kožichy? Myslím, že se to nestane, spotřeba
pomalu ale stabilně poroste. Kdo jednou začal
řezat dřevo na cirkulárce, ten už nebude chtít
tahat pilku.

Jak se díváte na vývoj mezinárodních vztahů
od roku 2014, kdy mezi Západem a Ruskem
začal spor o Ukrajinu, se svou zkušeností a se
svými mezinárodními kontakty? Je nepřátel-
ství mezi USA a Ruskem, respektive Evropou
a Ruskem přirozené a v zásadě konkurenční,
nebo jde o záležitost, která není nezbytná?
Jaké proměny mezinárodních vztahů bychom
se mohli dočkat v nejbližších letech?

Mám zkušenost s mezinárodními vztahy
mezi techniky a provozovateli JE. Tam se poli-
tika moc nenosí. Podívejte, Ukrajina má 10
bloků ve čtyřech lokalitách s reaktory VVER.
Provozuje největší jadernou elektrárnou v Ev-
ropě (Záporožská JE 6 x 1000 MWe). Potřebuje
a dostává od ruské strany jaderné palivo, ná-
hradní díly, inženýrskou podporu a funguje to,
i když se nedaleko Záporožské JE střílí. Soutěž
o dodávku v Čechách je soutěž nejen o vlastní
investici nějakých cca 10 mld. eur, ale také sou-
těž o budoucí podporu provozu, servis, palivo
atd. Také je to soutěž o reference ve střední Ev-
ropě. Co si budeme vykládat, svět se pořád
dělí na Východ a Západ a hranice vede přes
Česko.

Závěrem ještě, prosím... Náplní vašeho života
je mírové využívání jaderných technologií. Sa-
mozřejmě je tu ještě i to vojenské, které nad
lidstvem visí coby hrozba, která ho může kdy-
koliv zničit. Existuje vážná hrozba jaderné
války? A jak rychle může postoupit proces vý-
roby menších, ale přeci jen jaderných zbraní
či jednoduššího zneužití jaderného materiálu
pro výrobu špinavých bomb?

Každou technologii lze zneužít k zabíjení.
A záleží jen na politicích, jak to opečují. A kteří
to budou, to záleží na nás, koho si zvolíme.
Více bych to nerozváděl. �
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Páté zasedání Stálého výboru pro ja-
dernou energetiku (SVJE) se 15.
června uskutečnilo v Jaderné elek -

trárně Dukovany (EDU) za přítomnosti
premiéra Bohuslava Sobotky, ministra
průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, mi-
nistra financí Ivana Pilného, ministra ži-
votního prostředí Richarda Brabce a vlád-
ního zmocněnce pro jadernou energetiku
Jána Štullera. 

Výbor se zabýval dvěma klíčovými le-
gislativními návrhy, které jsou zásadní pro
proces výstavby nového zdroje jaderné
energie v EDU – novelou zákona o EIA
a novelou stavebního zákona. Výbor jed-
nal i o investičně obchodním modelu vý-
stavby nového zdroje a vytvořením atrak-
tivních podmínek pro samotnou investici.

„Naší prioritou a jasným úkolem
z dnešního zasedání je zajistit, aby v pos-
lanecké sněmovně byla urychleně schvá-
lena novela stavebního zákona po jejím
návratu ze Senátu, a ohledně zákona
o EIA je naším cílem jeho schválení v Se-
nátu. Přijetí obou novel významně při-
spěje ke zkrácení a zefektivnění celého
procesu výstavby nového jaderného
zdroje,“ uvedl ministr průmyslu a ob-
chodu Jiří Havlíček.  

SVJE dále prodiskutoval možné vari-
anty investičně – obchodního modelu vý-
stavby nového zdroje a s tím související
otázku vytvoření dostatečně atraktivního
prostředí pro samotnou investici. Budoucí
řešení má být i otevřeno případnému ka-
pitálovému vstupu dodavatele technolo-
gie. Výbor se také zabýval zajištěním do-
pravy komponent na staveniště při vý-
stavbě nového jaderného zdroje a zajiš-
tění adekvátní dopravní infrastruktury.

Ministr Havlíček v souvislosti s dostav-
bou nového jaderného zdroje zdůraznil
roli českého průmyslu. „V současnosti
i do budoucna plánujeme aktivně podpo-
rovat české firmy při výstavbě nových ja-
derných zdrojů v České republice i v za-
hraničí, abychom si uchovali a dále rozví-
jeli tuto jedinečnou schopnost českého
průmyslu, která je jeho nesmírnou konku-
renční výhodou,“ dodal Jiří Havlíček.

Jaderná elektrárna Dukovany předsta-
vuje zásadní zdroj pro zajištění spolehli-
vých dodávek elektřiny pro české občany
a firmy a energetickou soběstačnost
České republiky. Z hlediska bezpečnosti
a energetické soběstačnosti České repu-
bliky je prioritní zajištění dlouhodobého
provozování stávajících bloků v horizontu
roku 2037, spojené s výstavbou nového
zdroje v této lokalitě tak, aby v Dukova-
nech byla kontinuálně zajištěna výroba
elektrické energie.



Vtéto zemi najdete jen málo výzkum-
ných ústavů, které byly založeny ještě
za Rakouska-Uherska, rozvíjely se

v samostatném Československu a fungují
bez přerušení kontinuity dodnes. Výzkumný
a zkušební ústav Plzeň s.r.o., se takovou ne-
přerušenou historií pochlubit může. Jeho zá-
klady byly položeny v roce 1907, kdy vzni-
kem výzkumného ústavu ŠKODA se začaly
budovat, na tehdejší dobu převratné, mo-
derní chemické, metalografické a mecha-
nické laboratoře. Na počátku byly spojeny
převážně s hutní a zbrojní výrobou, ale po-
stupně rozšiřovaly svoji působnost, jak se
měnil program plzeňské Škodovky, i na do-
pravní techniku a speciální materiálové pro-
jekty.

Dnešek navazuje na tradici

Společnost VZÚ Plzeň se v současnosti vě-
nuje především výzkumu, vývoji a akredito-
vanému zkušebnictví. Mezi nejdůležitější čin-
nosti patří: výzkum a zkoušky zaměřené na
zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti
energetických zařízení, komplexní řešení
problémů spojených s testováním silničních
a kolejových vozidel, výpočty v oblasti pev-
nosti, dynamiky, únavového poškození,
aero dynamiky a termomechaniky. V nepo-
slední řadě je to výzkum a vývoj žárových
nástřiků pro prvovýrobu i renovace včetně
jejich průmyslových aplikací a také kalibraci
měřidel.

VZÚ Plzeň vlastní řadu certifikátů a osvěd-
čení v oblasti managementu kvality. Již od
roku 1993 jsou vybrané laboratoře společ-
nosti akreditovány Českým institutem pro
akreditaci. V současné době jsou všechny la-
boratoře akreditovány podle normy ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005. Společnost je také drži-
telem certifikátu systému managementu
kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009. Osvěd-
čení dokladují vysokou a stálou kvalitu po-
skytovaných služeb a představují důležitou
konkurenční výhodu na technologických tr-
zích. 

Projekty na třech kontinentech

Mezi nejdůležitější činnosti společnosti patří
výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování
provozní spolehlivosti a životnosti energetic-
kých zařízení. Podílela se tak na zajišťování
výměny rotorů v Jaderné elektrárně Teme-
lín, kde VZÚ Plzeň zodpovídal za vyvážení
stroje. Důležité bylo získání patentu č. 305
615 na metodiku sledování a vyhodnocování
bezpečného provozování turbinových lopa-
tek a opakované zadání zpracovat život-
nostní zkoušky turbín pro firmu Babcock
Borsig Services Arabia v Saúdské Arábii.

Komplexní řešení problémů spojených
s testováním silničních a kolejových vozidel
otevřelo firmě nové trhy i na americkém

VZÚ Plzeň: Od kanónů po jaderné elektrárny
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) si letos připomíná 110 let od svého založení. Za tu
dobu urazil cestu od kanónů, přes dopravní techniku až po jadernou energetiku. Tradice spojená
s moderními technologiemi pro výzkum a zkušebnictví dělá z VZÚ Plzeň firmu 21. století.
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kontinentu. Významnou zakázku pro San
Francisko například získal VZÚ Plzeň díky
úspěšné realizaci projektů pro další americká
města Detroit či Dayton. Důraz na nejrůz-
nější homologace kolejových vozidel však
kladou především předpisy Evropské unie.
Zakázky z členských zemí EU tvoří cca 60 %.
Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednali
výrobci dopravních systémů pro Helsinky,
Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Pe-
trohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Sa-
mozřejmostí je testování pro města i vý-
robce z České republiky.

Víc než jenom firma

Pro VZÚ Plzeň je důležité i jeho úspěšné za-
pojení do projektů Technologické Agentury
ČR (TAČR) nebo Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR. Například centrum kompetence
„Centrum výzkumu a experimentálního vý-
voje spolehlivé energetiky“, kde je VZÚ
Plzeň hlavním řešitelem, bylo klasifikováno
s výsledkem „excelentní“. Podle zástupců
TAČR i mezinárodních posuzovatelů patří
tento projekt mezi ty nejlépe hodnocené.
Společnost se věnuje také edukativní čin-
nosti. Její jádro tvoří hlavně spolupráce se
Západočeskou univerzitou v Plzni a pravi-
delné pořádání konference „Zvyšování život-
nosti komponent energetických zařízení

v elektrárnách“ v Srní na Šumavě. Na tomto
fóru se scházejí největší kapacity v oboru.
V roce 2017 se uskuteční již 12. ročník.

Pevný článek Skupiny ÚJV

Skupina ÚJV působí na trhu od roku 2011.
Její mateřskou společností a 100% vlastní-
kem je ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného
výzkumu v Řeži).

Jedná se o unikátní spojení pěti společ-
ností, vedle VZÚ Plzeň je to ÚJV Řež, a. s.,
Centrum výzkumu Řež s.r.o., EGP INVEST,
spol. s r.o., z Uherského Brodu a Ústavu apli-
kované mechaniky Brno, s.r.o. Dohromady
představují půldruhého tisíce zaměstnanců
a roční provozní výnosy přesahujících dvě
miliardy korun. Jde o společnosti, které se
komplexně zabývají oblastmi energetiky,
průmyslu i zdravotnictví, projekčními a inže-
nýrskými službami, technickým inženýrin-
gem, výrobou speciálních produktů i zaří-
zení, výzkumem a vývojem. Patří do Skupiny
ČEZ.

ÚJV Řež, a. s., se ve své činnosti soustře-
ďuje zejména na projektování a inženýrské
činnosti, podporu bezpečného a efektivního
provozu jaderných i klasických elektráren,
chemii palivového cyklu a komplexní služby
při nakládání s radioaktivními a jinými spe-
cifickými odpady. V oblasti zdravotnictví se

zabývá výzkumem, vývojem, distribucí a vý-
robou radiofarmak pro pozitronovou emisní
tomografii (PET). Pracoviště společnosti jsou
v Řeži, Praze a v jaderných elektrárnách Du-
kovany a Temelín. Provozuje tři PET centra:
v Praze, Brně a Řeži.

Na výzkum, vývoj a inovace v energetice,
zejména jaderné se zaměřuje Centrum vý-
zkumu Řež s.r.o. (CVŘ). K tomu disponuje vý-
znamnou výzkumnou a experimentální infra-
strukturou vycházející z výzkumných jader-
ných reaktorů LVR-15 a LR-0. Dále technolo-
gických smyček a podstatně rozšířenou v po-
sledních letech v rámci projektu Udržitelná
energetika (SUSEN - SUStainable ENergy)
financovaného v rámci Operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace a Vý-
zkum, vývoj vzdělávání Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Na zakladatelský podnik Vítkovické stavby
projektové středisko Uherský Brod (1960) ve
své činnosti navázala EGP INVEST, spol.
s r.o. (EGPI). Za téměř šedesát let existence
zpracovala na tisíce dokumentů v předpro-
jektové a projektové přípravě staveb pro
těžký průmysl, průmyslové nebo občanské
stavby. V současnosti se společnost speciali-
zuje především na oblast jaderné a klasické
energetiky, energetická díla z obnovitelných
zdrojů, teplárenství, petrochemie, průmys-
lové a vodohospodářské stavby.

Zásadní vliv na vznik Ústavu aplikované
mechaniky Brno, s.r.o. (ÚAM Brno) měla ros-
toucí spolupráce tehdejšího státního pod-
niku VÍTKOVICE s katedrou Pružnosti, pev-
nosti a mechaniky Vojenské akademie Brno.
Od svého počátku v roce 1959 byla činnost
ÚAM Brno zaměřena na aplikace vědeckých
poznatků do praxe v oblasti pevnostních vý-
počtů, hodnocení mezních stavů pevnosti,
životnosti a spolehlivosti konstrukcí a zaří-
zení.

VZÚ Plzeň, jako významný člen Skupiny
ÚJV se aktivně podílí na řadě domácích
a mezinárodních aktivit zaměřených ze-
jména na zvyšování bezpečnosti a efektivity
provozu energetických celků. Zapojením do
technologických platforem v rámci struktur
EU a účastí ve významných mezinárodních
projektech a přispívá tak ke zvyšování prů-
myslové prestiže České republiky. �
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Jak využít znalosti o přírodním analogu ve
vztahu k prokázání bezpečnosti úložišť vy-
hořelého jaderného paliva a vysokoaktiv-

ních odpadů. Prezentace současných přístupů,
metod a poznatků byla na workshopu Pracovní
skupiny pro přírodní analogy v Řeži, který se
konal ve dnech 23. – 26. května za účasti téměř
čtyř desítek specialistů ze tří kontinentů. Jeho
program byl zaměřen na význam přírodních
analogů (natural analogues, NA) při prokazo-
vání bezpečnosti hlubinného úložiště radioak-
tivních odpadů. Workshop doplnila návštěva
v podzemní laboratoři Bukov v bývalém ura-
novém dole Rožná, která vzniká z popudu
SÚRAO jako jedinečné pracoviště, kde bude
možné v hloubce cca 500 m pod povrchem si-
mulovat procesy, jež mohou probíhat v hlubin-
ném úložišti (PVP Bukov).

Proč právě přírodní analogy? 

Jak zaznělo na workshopu hned v úvodu, vy-
užití analogií je dobře zavedený postup
v mnoha oblastech lidského myšlení a čin-
nosti, například ve filozofii, biologii, lingvis-
tice a právu. Studium analogií znamená vý-
zkum přírodních, antropogenních, archeolo-
gických nebo průmyslových systémů, které
vykazují určité podobné rysy se systémem
úložiště radioaktivního odpadu a jeho okolím.
O koncepci vývoje programu hlubinného úlo-
žiště v ČR hovořila ve svém vystoupení
Mgr. Nikol Novotná, vedoucí oddělení komu-
nikace s veřejností SÚRAO. Svoje zkušenosti
s využitím přírodních analogů při hodnocení
bezpečnosti hlubinného úložiště shrnuli
v Řeži zástupci Finska, Velké Británie a Ně-
mecka. Výsledky zkoumání přírodních ana-
logů a jejich využití prezentovali i zástupci Ni-
zozemí, Číny, Japonska, Korejské republiky
nebo Kanady. O významu analogů pro pro-
gram vývoje hlubinného úložiště v ČR hovo-
řili i specialisté z ÚJV Řež a České geologické
společnosti (ČGS).

Bezpečnost jako hlavní kritérium 

Průzkumy hovoří o tom, že veřejnost bude
hlubinné úložiště, jako řešení ukládání vyho-
řelého jaderného paliva, akceptovat pouze
tehdy, pokud je jeho bezpečnost na dosta-
tečné úrovni a kvalifikovaně dokázána pro do-
statečně dlouhé časové období. Na odborní-
cích, kteří se podílejí na jeho přípravě, tedy
leží obrovská zodpovědnost za to, aby věro-
hodnost, životnost a trvanlivost všech použi-
tých postupů, řešení a materiálů pro výstavbu
postačovala k zajištění spolehlivého fungo-
vání jednotlivých bezpečnostních bariér úlo-
žiště po dobu nejméně milionu let. Přírodní
analogy přispívají k tomuto procesu nezamě-
nitelnou rolí sledováním procesů v dlouhých
časových intervalech (např. migrace uranu
v jílových sedimentech ve slavném  analogu
Cigar Lake, jediný přírodní jaderný reaktor
Oklo, nálezy kovových materiálů uchovaných
v jílech apod.)

Problém dlouhých časových horizontů

Jak zdůraznila řada vystupujících, tento prob-
lém řeší odborníci už více než čtyři desítky let,
a to studiem analogů přírodních, archeologic-
kých nebo industriálních systémů, které mají
definovatelnou podobnost s hlubinným úlo-
žištěm a jeho okolním prostředím. Žádný pří-
rodní systém však není ve všech aspektech
přesně stejný jako úložiště, a proto tedy ne-
existuje ani žádný kompletní analog. Výhodou
přírodních analogů před krátkodobými labo-
ratorními experimenty je skutečnost, že
umožňují studovat úložišti podobný systém
v geologickém časovém měřítku, které odpo-
vídá potřebné době funkčnosti hlubinného
úložiště. 

Závěry workshopu

Účastníci se shodli na tom, že studium přírod-
ních analogů přispívá k našemu pochopení
dlouhodobého chování úložiště, poskytuje ar-
gumenty pro hodnocení bezpečnosti, data pro
různé modely a v neposlední řadě pomáhá při
informování veřejnosti. Jak zdůraznil ve svém
vystoupení například Simon Norris (RWM,
UK), přírodní analogy mohou zvýšit důvěru
v hodnocení bezpečnosti hlubinných úložišť
tím, že identifikují mechanismy nebo procesy,
které mohou být relevantní pro hlubinné úlo-
žiště a jeho vývoj. Analogy dále poskytují po-
chopení vlivu procesů, které se mohou vysky-
tovat v dlouhých (geologických) časových pe-
riodách, ale které nelze snadno prozkoumat
v laboratorních podmínkách nebo v rozsahu la-
boratorních experimentů. Analogy mohou být
dále použity pro testování modelových před-
povědí nebo extrapolací z laboratorních expe-
rimentů, s ohledem na chování hostitelské hor-
niny úložiště a konstrukčních materiálů bariér
v dlouhých časových intervalech. A konečně
poskytují excelentní příležitost pro rozvoj me-
zinárodní mezioborové spolupráce. �

Příspěvek k bezpečnému ukládání radioaktivních odpadů
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Projekt EU pro čínské jaderné instituce

Závěrečným zasedáním společné pra-
covní skupiny v Pekingu ukončila Ev-
ropská unie se svými čínskými part-

nery úspěšný tříletý projekt zaměřený na po-
sílení technické infrastruktury a odborné způ-
sobilosti v partnerských organizacích půso-
bících v realizaci čínského programu jaderné
energetiky. Cílem projektu byl rozvoj kompe-
tencí čínských národních jaderných institucí
zajišťovat vysokou úroveň jaderné a radiační
bezpečnosti s uplatněním zkušeností EU. 

Akce byla realizována na základě smlouvy
s ÚJV Řež, a. s. Hodnota projektu financova-
ného z nástroje EU pro mezinárodní spolupráci
v oblasti jaderné bezpečnosti byla 1,37 milionu
EUR (přibližně 10,1 milionu CNY). „Projekt 
reagoval na čínský hospodářský růst spojený
se zvyšující se poptávkou po energii a současně
s potřebou snížit emise skleníkových plynů, na
základě kterého Čína realizuje ambiciózní plány
na využití jaderné energie. Rychlý rozvoj ja-
derné energetiky přináší velké výzvy v mnoha

souvisejících oblastech. Spolupráce mezi čín-
skými a evropskými jadernými institucemi při-
spívá k harmonizaci při uplatňování požadavků,
norem a mezinárodních osvědčených postupů,
důležitých pro jadernou bezpečnost,“ zdůraznil
Jozef Mišák, koordinátor projektu, viceprezi-
dent pro strategický rozvoj ÚJV Řež, a. s.

V rámci projektu, který byl realizován ve spo-
lupráci s Čínským úřadem pro atomovou ener-
gii (CAEA), se uskutečnila rozsáhlá výměna in-
formací o metodách, poznatcích, standardech
a osvědčených postupech v řadě oblastí souvi-
sejících s výstavbou, provozem a vyřazováním
jaderných zařízení. Práce se zaměřily na me-
tody nedestruktivního zkoušení kvality těžkých
jaderných komponent, na standardy pro bez-
pečnostní klasifikaci číslicových systémů kon-
troly a řízení, pro kvalifikaci zařízení na zvládání
havarijních podmínek, pro zajištění požární
ochrany a pro pravděpodobnostní bezpeč-
nostní hodnocení požárů. Důležitými součástmi
projektu byly metodiky bezpečnostního hodno-

cení plánů, technologií a zařízení pro vyřazo-
vání z provozu těžkovodního výzkumného re-
aktoru, způsobů zacházení s kapalnými odpady
v podzemních skladovacích nádržích a zařízení
pro těžbu a zpracování uranu.

Realizace zahrnovala výměnu informací,
návštěvy specialistů na vybraných pracoviš-
tích, odborné semináře, vypracování stan-
dardů a dalších technických dokumentů. Čín-
skými organizacemi, zapojenými do projektu
byly: Research Institute of Nuclear Power Ope-
rations (RINPO), Institute for Standardisation
of Nuclear Industry (ISNI), China Institute of
Atomic Energy (CIAE), Nuclear Technical Sup-
port Centre of the China Atomic Energy Au-
thority (CAEA/NTSC) and China Nuclear
Power Engineering (CNPE). V rámci projektu
bylo vypracováno 28 technických dokumentů,
realizace 11 workshopů a uskutečnění 5 náv-
štěv čínských odborníků v rámci EU. Odbor-
ných seminářů se zúčastnilo více než 220 spe-
cialistů z Číny. �

V ČR bylo zahájeno studium přírodních ana-
logů jako součást programu vývoje hlubin-
ného úložiště v 90. letech 20. století., kdy byl
ve spolupráci s německou organizací GRS za-
hájen výzkum na lokalitě lokalita Ruprechtov
u Karlových Varů. V horninách, které vznikly zjí-
lovatěním sopečných tufů z vulkánu Doupov-
ských hor, se zde vyskytují vložky sedimentů
s vysokým obsahem organických látek a zvý-
šeným obsahem uranu. Zde byla i v rámci me-
zinárodních programů studována migrace
uranu v horninách podobných předpokláda-
ným nadložním horninám úložiště. Kromě mi-
grace uranu v různých hydrogeologických
a geochemických podmínkách byl studován
rovněž mechanizmus transportu, vliv koloidů,
mikroorganizmů a podmínky vzniku různých
minerálních fází. Tento projekt trval do roku
2013 (https://www.surao.cz/brozury). 
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V oblasti dodávek vzácných kovů pů-
sobí řada mezinárodních iniciativ,
které si kladou za cíl přidávat k roz-

hodování o dodavatelích také morální
a etické hledisko. Konkrétně jde o Se-
znam zodpovědných společností pů-
sobících v oblasti zpracování zlata,
cínu, wolframu a tantalu, který spra-
vuje organizace Conflict-Free Smel-
ter Initiative (CFSI). Tato organizace
sdružuje přes 350 předních světo-
vých podniků na zpracování vzác-
ných kovů, asociací a poskytovatelů
služeb.

Organizace CFSI realizuje program
Conflict-Free Smelter Program (CFSP),
který formou auditů prověřuje slévárny
a rafinerie vzácných kovů, zda nákupem
surovin nepodporují válečné konflikty. Jde
o dobrovolnou inciativu zpracovatelů,
během níž nezávislí auditoři kontrolují, jak
je do procesů a systémů používaných pro
řízení dodavatelského řetězce zahrnuta ná-
ležitá péče o to, aby nebyly odebírány kon-
fliktní suroviny.

Kontrola se soustředí jednak na řídicí
procesy jako takové, ale probíhají také na-
mátkové kontroly toho, jak je náležitá péče
o bezkonfliktnost surovin dodržována
v praxi. Pokud zpracovatel prokáže, že ode-
bírá minerály, aniž by podporoval mili-
tantní organizace, bude zařazen na Seznam
zodpovědných firem organizace CFSP.

„Jsem rád, že naše společnost byla při-
jata do programu Conflict-Free Smelter
Program a že máme možnost prokázat
bezkonfliktnost zlata, které zpracováváme.
V rámci sociální odpovědnosti naší firmy
získáváme základní suroviny způsobem,
který neohrožuje obyvatelstvo v oblastech
těžby a snažíme se tak omezit utrpení a po-
rušování lidských práv, které je bohužel
i v dnešní době pro některé oblasti typické.
Nyní nás čeká velmi náročný audit, během
nějž musíme prokázat, že splňujeme
všechny požadavky. Věřím, že je splníme
a zařadíme se do seznamu zodpovědných
zpracovatelů zlata,“ uvádí generální ředitel
společnosti Safina Petr Koutský.

V současnosti je program CFSP zaměřen
na ozbrojené skupiny v Demokratické re-
publice Kongo, kterou sužuje nekončící ob-
čanská válka z velké části financovaná
právě prodejem nerostů, a na sousední
země, ale tato zájmová oblast se může
v budoucnu změnit v závislosti na vývoji
geopolitické situace.

Zodpovědnost v EU

To, co bylo dosud dobrovolné, bude za ně-
kolik let v Evropské unii závazné pro

všechny zpracovatele vzácných kovů. Ev-
ropská rada totiž 3. dubna přijala nová pra-
vidla, která zamezí obchodu s nerostnými
surovinami využívanými k financování vá-
lečných konfliktů. Platit začnou v roce 2021
a mají se vztahovat až na 95 % dovozu
zlata, cínu, wolframu a tantalu, které se po-
užívají při výrobě spotřebního zboží, jako
jsou počítače, mobilní telefony a automo-
bily.

Podle nového předpisu budou muset
evropští zpracovatelé uvedených kovů do-
držovat pravidla náležité péče, stanovená
Organizací pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj pro dovoz minerálů z oblastí po-
stižených konflikty a z rizikových oblastí.
Kromě omezení finanční podpory povsta-
leckých skupin je cílem také dodržování
lidských práv, která jsou ve zmíněných ob-
lastech často porušována. Díky tomu by
rozvojové země měly více profitovat ze
svého nerostného bohatství a to by ne-

mělo sloužit k prodlužování vleklých ob-
čanských válek.

•  •  •
Na přelomu dubna a května se v ame-
rickém městě Providence ve státě

Rhode Island konala konference SVC
TechCon, věnovaná nanášení ten-
kých vrstev kovů metodou vaku-
ového naprašování. Program byl za-
měřen především na inovace v této
oblasti a česká společnost Safina na
konferenci představila své nové
technologie.

Vakuové pokovování využívá vyso-
kého vakua k nanášení velmi tenkých

vrstviček kovů na podkladový materiál.
Tato technologie se používá například při

nanášení reflexní vrstvy na paraboly reflek-
torů pro automobily, elektrovodivé vrstvy
na různé elektrotechnické komponenty
nebo dekorativní kovové vrstvy na sani-
tární výrobky a ozdobné předměty. Široké
uplatnění našla také při nanášení drahých
a vzácných kovů na architektonické sklo
float, které tím získává nové vlastnosti, na-
příklad tepelněizolační.

Konference SVC TechCon, pořádaná
mezinárodním sdružením Society of Va-
cuum Coaters (SVC), se věnuje novým
technologiím pro vakuové pokovování.
Schází se zde zástupci výrobců, dodava-
telů, odběratelů, výzkumníků, studentů
a vrcholových manažerů ve společnostech
a organizacích z tohoto oboru. Expozice se
letos účastnilo přes 150 společností, které
dodávají zařízení a targety pro pokovování
různých materiálů.

„Společnost Safina letos na konference
představila své inovativní naprašovací tar-
gety (na obr.) z drahých kovů. Odborná veřej-
nost projevila největší zájem o otočné targety
pro naprašování kovů na ploché sklo. Tyto
targety vyrábí Safina v České republice po-
mocí patentované technologie cold-spray,
která umožňuje používat k výrobě targetů
prášky ze stříbra a dalších drahých kovů.
Tímto postupem je možné dosáhnout stejno-
rodé a velmi jemné struktury materiálu
s velmi nízkým obsahem kyslíku. Použité tar-
gety je možné pomocí této technologie do-
plňovat, což odběratelům přináší značné
úspory,“ uvádí Petr Koutský. 

Na konferenci v USA společnost Safina
dále předvedla podobné targety z platiny,
zlata a paladia, které jsou používány v op-
tických, lékařských a dalších aplikacích. Jed-
nou z nich je například výroba optických da-
tových nosičů jako CD a DVD. Ještě vyšší
požadavky na čistotu a kvalitu naprašova-
ného kovu klade výroba polovodičů, která
je dnes odvětvím s největší spotřebou na-
prašovacích materiálů. �

Safina byla zařazena do světového programu certifikace
zodpovědných zpracovatelů zlata
Společnost Safina vstoupila do programu certifikace zodpovědného zpracovatele vzácných kovů.
Během kvalifikačního řízení bude muset prokázat, že kupuje suroviny od organizací, které dodržují
lidská práva zaměstnanců a jež nepodporují povstalecké skupiny ve válečných konfliktech. Na
seznam žadatelů byla zařazena začátkem května 2017.

Safina a.s. 

Patří ve střední a východní Evropě k lí-
drům v oblasti zpracování ušlechtilých
kovů. Klíčovým oborem společnosti je
nákup materiálů a různých typů surovin
obsahujících vzácné a barevné kovy, je-
jich zpracování a výroba širokého sorti-
mentu produkce obsahující zlato, stříbro
a kovy platinové skupiny. V současnosti
společnost rozšiřuje svou přítomnost na
evropském trhu, ale svou obchodní čin-
nost rozvíjí také v Rusku, Severní Ame-
rice a Asii. Od roku 2016 patří Safina do
globální skupiny Plaurum.



Změna klimatu tak podle něj přinese
nejen změnu výskytu sucha, ale i ex-
trémně vysokých teplot, dopadne na

vegetaci, škůdce, ryby či hospodářská zví-
řata a ovlivní nejspíše i charakter krajiny.

Často se mluví o tom, že vlivem klimatic-
kých změn je počasí čím dál extrémnější.
Je tomu skutečně tak, jaký byl například
uplynulý rok? 

O změně extremity počasí sice nelze ho-
vořit na základě jednoho výjimečného
roku, ale pár faktů na úvod. Roky 2014,
2015 a 2016 byly globálně nejteplejší v dě-
jinách měření teploty. V ČR bylo sice léto
roku 2016 o něco chladnější než rok 2015,
ale přesto patřilo k 10 nejteplejším. V kra-
jině se postupně snižuje zásoba vody v po-
vrchové vrstvě půdy v období klíčovém pro
rozvoj zemědělských plodin i lesních dře-
vin, tj. v dubnu až červnu, a přibylo výrazně

suchých epizod například ve srovnání
s první polovinou 20. století. Současně ne-
máme žádné důkazy o tom, že by nám
ubylo dnů s vysokými srážkovými úhrny.
Jsme svědky toho, že stejné množství srá-
žek je rozděleno mezi méně dnů a tedy
deště mají tendenci být intenzivnější.

Jsou klimatické změny pouze důsledky pů-
sobení člověka, nebo hrají roli i další fak-
tory?

Klima je ovlivňováno řadou faktorů, které
působí buď nahodile a prakticky okam žitě,
sem patří např. sopečné výbuchy či dopady
velkých kosmických těles. Periodické nebo
kvazi-periodické faktory zahrnují relativně
krátkodobé změny sluneční aktivity (např.
11letý cyklus) ale i změny v parametrech
oběžné dráhy naší planety okolo Slunce,
které se vyznačují periodami v řádech de-
sítek až stovek tisíc let. Tyto faktory různými

mechanismy ovlivňující množství dopada-
jícího slunečního záření jsou zesilovány či
zeslabovány řadou pozitivních a negativ-
ních zpětných vazeb a ty jsou vázány na
geochemické cykly i činnost živých orga-
nismů. Existují data, která potvrzují, že naše
Země prošla podstatně chladnějšími i pod-
statně teplejšími obdobími, než zažíváme
dnes. Jenže člověk kombinací obdělávání
půdy a využíváním fosilních paliv dosti zá-
sadně změnil koloběh uhlíku a výrazně zvý-
šil jeho koncentraci v atmosféře. Ta ná-
sledně vedla k výraznému nárůstu teploty
a dalších klimatických parametrů daleko
mimo jejich obvyklé hodnoty a z pohledu
přirozených procesů velmi rychle. O tom,
že člověk zásadně narušil uhlíkový cyklus,
vědci nepochybují a shodují se i na člověku
jako klíčovém hybateli aktuální klimatické
změny. Diskuse se vedou o tom, jak vý-
razně jsou či budou jednotlivé procesy

Prognózy na další desetiletí: 
sucho, vysoké teploty i jiný charakter krajiny
To, co bylo doposud 20leté sucho, bude podle prognóz nejspíš v příštích dekádách suchem běžným,
vyskytujícím se jednou za pět let. „Musíme počítat s tím, že období sucha budou trvat déle a také
povodně mohou být extrémnější,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn při
Akademii věd ČR na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE. 
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Obr. 1. Změna počtu dní s nedostatkem vláhy v povrchové vrstvě v období duben-červen v období 1991-2014 vs.1961-1990. Ve spolupráci s Českým
hydrometeorologickým ústavem, připravil Ústav výzkumu globální změny AV ČR 



v atmosféře ovlivněny, a jak klimatický sy-
stém zareaguje, nikoliv ale o tom, kdo zod-
povídá za „prvotní“ impuls.

Může tedy člověk alespoň některými opa-
třeními zmírnit tyto hydrologické extrémy,
nebo alespoň jejich důsledky? 

Ano samozřejmě. Člověk se minimálně
od neolitické revoluce snaží přetvářet pro-
středí, tak aby mu více vyhovovalo. Často
je ale v samotném přetváření obsažen zá-
rodek budoucího problému. To, že se potý-
káme se změnou klimatu, je daní za drama-
tické zvýšení dostupnosti energie z fosil-
ních zdrojů, což umožnilo obrovský techno-
logický pokrok a části světa nebývalou úro-
veň blahobytu. Teď stojíme před výzvou
část zdrojů věnovat na to, abychom si ži-
votní úroveň udrželi. Ale pokud tak učiníme
promyšleně a s citem, nemusí vůbec utrpět
kvalita našeho života a můžeme získat lepší
a kvalitnější životní prostředí nejen pro nás,
ale věřím, že i většinu světové populace. To
ale vyžaduje dlouhodobý a strategický
plán, který bude řešit, za jakých podmínek
je přijatelné vyrábět energii, kde a jak bu-

deme produkovat potraviny či jak budeme
sdílet technologie, které mohou omezit
emise či zvýšit schopnost regionů vypořá-
dat se s důsledky klimatické změny. Zní to
jednoduše, ale ruku na srdce, máme pocit,
že jsme zvládli uřídit rozvoj solárních parků
nebo biopaliv nejlépe, jak jsme mohli?
A přesto se o to musíme pokoušet.  Zdá se
to naivní, ale jak jinak chceme zajistit, aby
se lidé kvůli zhoršujícím se klimatickým
podmínkám nevydali na pochod do obyva-
telnějších oblastí? 

Jaká opatření jsou zapotřebí?
My sami se musíme připravit na riziko

déletrvajících epizod sucha, které nemusí
zasáhnout jen nás, ale např. významné
produkční oblasti, musíme počítat s tím, že
sucha mohou, a nejspíš budou, trvat déle
a povodně mohou být extrémnější. Naše
infrastruktura i naše rezervy, které jsme vy-
tvořili, abychom se vypořádali s mimořád-
nými jevy, jsou stavěny na klima minulého
století. Takže je budeme muset neustále
„vylepšovat“, aby obstály v nových pod-
mínkách. To není jen o přehradách, vyšších

ochranných hrázích ale i o zodpovědněj-
ším plánování v krajině, o tom, že rizika by
měl v principu nést vlastník, který se musí
ve vlastním zájmu na změnu připravit, do-
datečně se pojistit nebo vytvořit rezervy
atp.

Měli bychom si tedy na sucho „zvykat“? 
Sucho bylo, je a bude důležitou součástí

našeho klimatu ve střední Evropě. Je ale
pravdou, že poslední desetiletí se nesou ve
znamení vyššího rizika výskytu sucha.
Pokud se podíváme na data (viz obr. 2), kdy
a kde se objevilo zemědělské sucho v ob-
dobí 2000-2015, je evidentní, že problém
má často (v 9 letech ze 16)  jižní Morava,
a severozápadní Čechy, ale nejméně jed-
nou za deset let je suchem zasaženo téměř
celé území (2003 a 2015) ČR. Z našich ana-
lýz prezentovaných na www.klimaticka -
zmena.cz je jasně patrné, že to co doposud
bylo 20leté sucho, bude v příštích deká-
dách suchem běžným, vyskytujícím se cca
jednou za pět let.

Sucho tedy nejspíš bude běžnou součástí
našich životů. Jaké změny přinese a nako-
lik dnes vlastně dokážeme očekávané do-
pady změny klimatu odhadnout? 

Abychom co nejvíce přiblížili dopady
změny klimatu všem, kdo o to mají zájem,
a to způsobem srozumitelným a prakticky
využitelným, připravili jsme Ústavu vý-
zkumu globální změny AV ČR mapový por-
tál www.klimatickazmena.cz. Tam zájemce
najde, co změna klimatu znamená pro jeho
obec, jeho region v podobě intuitivních
goo gle map a dalších materiálů. Byli jsme
vedeni snahou ukázat, že změna klimatu
přinese nejen změnu výskytu sucha, ale
i extrémně vysokých teplot, dopadne na
vegetaci, škůdce, ryby či hospodářská zví-
řata a ovlivní nejspíše i charakter krajiny.
Protože prezentujeme výsledky pro celé
spektrum možných scénářů, lze dovodit,
kterých důsledků se dočkáme téměř jistě
(např. vyšší frekvence sucha či extrémních
veder), a u kterých je dopad méně jistý
(např. změna produktivity zemědělské
půdy). Pro řadu odvětví jsou zprávy smí-
šené. Například z pohledu pěstování vinné
révy ukazujeme na větší potenciál, pokud
jde o délku sezóny a slunečního záření, což
hraje ve prospěch vyšší kvality vína. Nic-
méně se nám současně dramaticky zvyšuje
riziko ohrožení mrazem na počátku vege-
tační sezóny. Ostatně počátek roku 2016
a 2017 to názorně ukázal. A to je něco, co
náš portál jasně kvantifikuje. 

Které oblasti v ČR jsou aktuálně nejsušší? 
Je evidentní, že naše území je ve vý-

chodní třetině neobvykle suché, zatímco
v Čechách i Slezsku panuje de fakto nor-
mální situace. Je dost pravděpodobné, že
tyto rozdíly přetrvají do počátku léta a na
Moravě teď zemědělci doslova a do pís-
mene závisí na každém deštivém dni. Za-
tímco v ornici je vody relativně dost, ta by
vystačila maximálně na 2 týdny a pak by
bylo zle. V hlubší půdní vrstvě je totiž
vody velmi velmi málo. Stejně tak nepří-
znivá je podle zpráv kolegů z ČHMÚ i si-
tuace v povrchových tocích a mělkých vr-
tech. �
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Obr. 3. Aktuální stav odchylky zásoby vody v půdě od dlouhodobého normálu 1961-2010 v neděli 21.5.
2017. (www.intersucho.cz)

Obr. 2. Přehled výskytu zemědělského sucha mezi léty 2000-2015. Ve spolupráci s SPÚ a PGRLF
připravil Ústav výzkumu globální změny AV ČR 



Jak ale upozornil ministr životního pro-
středí Richard Brabec, jednou z největ-
ších ekologických výzev budoucnosti

i úkolem politiků bude se vypořádat se stále
aktuálnější problematikou sucha. Právě
sucho, ale také nová legislativa, dotace či ino-
vační technologie byly hlavními tématy vý-
stavy. Největší a nejvýznamnější akce
v oboru, kterou pořádá Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), podle orga-
nizátorů měla rekordní účast. 

Sucho bylo a je důležitou součástí klimatu
ve střední Evropě, poslední desetiletí se ale
nesou ve znamení vyššího rizika výskytu.
Problém má často, statisticky v devíti z 16 let,
jižní Morava a severozápadní Čechy, nej-
méně jednou za deset let je ale suchem za-
saženo téměř celé území ČR. „Z našich ana-
lýz je jasně patrné, že to, co doposud bylo
20leté sucho, bude v příštích dekádách su-
chem běžným, vyskytujícím se jednou za 5
let,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu vý-
zkumu globálních změn při Akademii věd ČR. 

Jak dodává, musíme počítat s tím, že ob-
dobí sucha nejspíše budou trvat déle a také
povodně mohou být extrémnější. „Naše in-
frastruktura i naše rezervy, které jsme vytvo-
řili, abychom se vypořádali s mimořádnými
jevy, jsou stavěny na klima minulého století.
Takže je budeme muset neustále „vylepšo-
vat“, aby obstály v nových podmínkách. To
není jen o přehradách a vyšších ochranných
hrázích, ale také o zodpovědnějším pláno-
vání v krajině, o tom, že rizika by měl v prin-
cipu nést vlastník, který se musí ve vlastním
zájmu na změnu připravit, dodatečně se po-
jistit nebo vytvořit rezervy a podobně,“ říká
Miroslav Trnka. 

Ani kapku nazmar 

Nový program Dešťovka s mottem „…ani
kapku nazmar!“, který spouští Ministerstvo
životního prostředí ČR a Státní fond život-
ního prostředí ČR, představil účastníkům

Jakub Hrbek ze SFŽP ČR. „Příjem žádostí
startuje 29. května, rozdělovat se bude 100
milionů korun. Dotace je určena pro vlastníky
či stavebníky rodinných a bytových domů na
využití srážkové a odpadní vody v domác-
nosti i na zahradě. Je nutné využít maximální
možné kapacity pro akumulaci srážkové vody
při velkých deštích tak, aby mohla být ná-
sledně co nejdéle používána. Dotace tak má
motivovat k udržitelnému a efektivnímu hos-
podaření s vodou a snížit tak množství ode-
bírané pitné vody z povrchových a podzem-
ních zdrojů,“ uvedl Hrbek. 

Podporovány budou tři typy projektů: za-
chytávání srážkové vody na zalévání zahrady
v obcích ohrožených suchem, akumulace
srážkové vody pro splachování WC a zálivku
a využití přečištěné odpadní vody jako vody
užitkové.

Nové technologie a inovace

Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE od-
borníci diskutovali ale také o dalších téma-
tech – o nové legislativě, dotačních příležitos-
tech či o udržitelném hospodaření s vodou.
Tématem bylo také vzdělávání. Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací ČR zde předsta-
vilo nový studijní program Provozovatel vo-
dovodů a kanalizací, který startuje v novém
školním roce v Praze a Vysokém Mýtě a po-
skytne studentům odborné vzdělání na stře-
doškolské úrovni. 

Na výstavišti v Letňanech se představily
také nejnovější technologie a inovace. Ty nej-
lepší ocenilo ve středu večer Sdružení oboru
vodovodů a kanalizací ČR cenou Zlatá VOD-
KA 2017. Tu získaly hned tři firmy: DHI a.s. za
aplikaci WaterNet Advisor, která umožňuje
hydraulické posouzení, určení tlakových
a průtokových poměrů a parametrů vody
v podmínkách ustáleného proudění anebo
časově proměnného proudění; firma Hach
Lange s.r.o. za TURBIDIMETRY řady TU5,
které přináší výraznou inovaci procesu mě-

ření; a firma Radeton s.r.o. se systémem
automatického vyhledávání úniku vody
Enigma 3m. Ocenění za nejlepší expozice si
odnesly společnosti CS-BETON s.r.o., Gebr.
Ostendorf – OSMA zpracování plastů s.r.o.
a ENVI-PUR, s.r.o./ CULLIGAN.CZ s.r.o. Sou-
částí doprovodného programu byla také sou-
těž zručnosti. Navrtávku potrubí pod tlakem
a sestavení domovní přípojky zvládl nejlépe
tým ČEVAK a.s. 

Jubilejní, rekordní 
a s mezinárodní účastí 
Letošní ročník výstavy byl jubilejní – dvacátý
– a také rekordní. „Čísla teprve vyhodnocu-
jeme, ale vzhledem k tomu, že byl nutný do-
tisk vstupenek, a také podle reakcí vystavo-
vatelů i návštěvníků si troufám tvrdit, že
účast byla rekordní. Určitě tak atakujeme hra-
nici desíti tisíc návštěvníků,“ uvedl Aleš Pohl,
ředitel společnosti Exponex s.r.o., která akci
organizovala. 

„Výrazně vzrostla také mezinárodní prestiž
výstavy. Pro letošek se partnerskou zemí
stalo Rakousko s oficiální účastí, výjezdní za-
sedání tady měly i další zahraniční delegace.
Prezentovala se zde celá řada zahraničních
vystavovatelů z 11 zemí světa,“ uvedl Oldřich
Vlasák, ředitel SOVAK ČR.  

Akce se uskutečnila 23. – 25. května na vý-
stavišti v Letňanech. Na ploše přes 6 tisíc
metrů čtverečních se tu letos prezentovalo
téměř 350 firem. Velký zájem byl také o do-
provodný program – téměř tři desítky před-
nášek pod garancí ministerstev zemědělství,
životního prostředí a průmyslu a obchodu.
Další ročník výstavy se uskuteční opět za dva
roky. �

Jednou z největších výzev je sucho
Že je vyrobit pitnou vodu, vyčistit ji, odkanalizovat a šetrně vrátit zpět do přírody náročný proces,
ukázala návštěvníkům letošní mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE.  „Přesto patříme mezi tu
šťastnou část populace na světě, kde lidé otočí kohoutkem a teče z něj pitná voda – ve zdánlivě
neomezeném množství a většinou ve výborné kvalitě,“ uvedl při zahájení výstavy ministr zemědělství
Marian Jurečka. 
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VZLUSAT-1 o velikosti 20 cm x 10 cm
x 10 cm a hmotnosti 2 kg je první
česká technologická družice. Jejím

úkolem je ověření nových výrobků a tech-
nologií na orbitě Země. Družice byla vyvi-
nuta Výzkumným a zkušebním leteckým
ústavem (VZLÚ) ve spolupráci s českými
firmami a univerzitami a postavena na bázi
standardizované platformy CubeSat. Na
palubě  nese tři experimenty: miniaturizo-
vaný rentgenový dalekohled, nový typ
kompozitního materiálu pro stínění kos-
mické radiace a vědecký přístroj FIPEX pro
měření koncentrace kyslíku v termosféře.

Vývoj miniaturizovaného rentgenového
dalekohledu vedla firma Rigaku Innovative
Technologies Europe společně s HVM
PLASMA a Ústavem technické a experi-
mentální fyziky ČVUT v Praze. Kompozitní
materiál pro stínění radiace vyvinula spo-
lečnost 5M společně s firmou TTS. Pro mě-
ření vlastností tohoto materiálu jsou po-
užita čidla firmy Innovative Sensor Tech-
nology. Na řízení družice pomocí pozemní
radiové stanice se podílí Katedra apliko-
vané elektroniky a telekomunikací Západo-
české univerzity v Plzni. Hlavní integrátor
družice VZLÚ spolupracoval při vývoji i se
studenty z obou univerzit.

Vědecký přístroj FIPEX je součástí mezi-
národní mise QB50, v rámci které byla vy-
puštěna konstelace 50 nanodružic z celého
světa. Mezinárodní mise QB50 je podporo-
vána Evropskou komisí prostřednictvím
projektu 7. rámcového programu EU. 

Na financování vývoje a vypuštění dru-
žice se podílí TA ČR v rámci programu
Alfa, dále pak MPO prostřednictvím insti-
tucionální podpory VZLÚ. Zhruba jedna
třetina finančních prostředků pochází
z vlastních zdrojů firem, které jsou spolu-
řešiteli projektu.

Životnost družice je odhadována na dva
roky. Po tuto dobu bude možné provádět
výše zmíněné experimenty a ověřování
nových technologií v kosmu. Zda je nano-
satelit po vypuštění plně funkční budou vý-
zkumníci vědět až za několik dní. Projekt je
příkladem úspěšné spolupráce českých vý-
zkumných pracovišť s průmyslem a při-
spívá k zapojení ČR do mezinárodních kos-
mických aktivit. �
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Nanodružice VZLUSAT-1 úspěšně odstartovala do kosmu
První technologická nanodružice VZLUSAT-1 úspěšně odstartovala 23. června do kosmu. Na oběžnou
dráhu Země byla dopravena pomocí indického raketového nosiče PSLV-C38 (Polar Satellite Launch
Vehicle). Raketa odstartovala z indického kosmodromu SDSC (Satish Dhawan Space Centre), který se
nachází na ostrově Šríharikota v Bengálském zálivu. Český satelit byl vypuštěn na polární dráhu do
výšky 505 km a byla mu udělena rychlost 7 km/s. Společně s družicí VZLUSAT-1 bylo vypuštěno dalších
29 nanosatelitů ze 14 zemí.

FIPEX Technologické Univerzity Dresden 
(Phi=Flux)-Probe-Experiment) je vědecký

přístroj schopný rozlišit a měřit časovou
proměnnost chování atomárního kyslíku jako

klíčový parametr nízkých vstev termosféry.
Atomární kyslík je dominantní v této oblasti,

a proto jeho měření je rozhodující pro korelaci
a ověření modelů atmosféry. 

Kosmická radiace omezuje jak přežití lidí, tak životnost elektroniky a satelitů vůbec. Nový materiál
radiačního štítu je složen z kompozitního základu a kovových povrchových vrstev a dosahuje tak
vyššího radiačního stínění. Pro poznání jeho vlastností a chování budou v průběhu mise sledovány
tyto materiálové vlastnosti: efektivita radiačního stínění, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti,
těkavé látky (odpařování materiálu ve vakuu).

Cílem je ověřit nový koncept miniaturizovaného rentgenového dalekohledu, který nebyl dosud
v kosmu nikdy použit. Dalekohled se skládá z optického širokoúhlého systému typu "račí oko"
tvořeného multifóliovou optikou pro energii rentgenového záření 3-60 keV, detekce je založena na
pixelovém senzoru Timepix. Novinkou je použití rentgenové optiky ve vyšších energiích
rentgenového spektra a opticko-elektrická komprimace dat. 



Spojují je zajímavé podnikatelské pří-
běhy, úspěšná realizace projektů
s pozitivním dopadem na životní

prostředí a především program LIFE. Pro-
gram Evropské unie, který od roku 1992
přispívá v celé Evropě na realizaci nápadů,
inovaci, budoucnost a především pomáhá
zlepšovat životní prostředí.  Za 25 let bylo
díky finančním prostředkům z tohoto pro-
gramu zrealizováno v Evropě více než 4600
špičkových projektů za více než 5 miliard
eur. Tyto finanční prostředky umožnily fi-
nancovat aktivity zaměřené na dlouho-
dobá a udržitelná řešení problémů v ob-
lasti životního prostředí a klimatu přesahu-
jící svým významem hranice jednotlivých
zemí. V České republice bylo v programu
LIFE od roku 2004, kdy jsme vstoupili do
EU, schváleno 14 projektů.

Záchrana smilkových trávníků
v Beskydech
„Smilkové trávníky v Beskydech jsou
v ohrožení kvůli eutrofizaci půd a odklonu
od tradičního hospodaření v horských ob-
lastech. A to loukám, potažmo horám,
vůbec nesvědčí,“ říká ředitel odboru fi-
nančních a dobrovolných nástrojů MŽP
Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Proto se
v ČSOP Salamandr zrodil nápad, jak smil-
kové trávníky pomocí programu LIFE za-
chránit. Cílem bylo kromě zlepšení stavu
horských luk a vytvoření plánu péče o tráv-
níky v Beskydech zapojit do péče o po-
zemky co nejvíce místních hospodářů a ze-
mědělců a naučit je na horských loukách
hospodařit tradičním způsobem.“ To se
nakonec podařilo a z projektu se stala
ukázka alternativního způsobu ochrany
horských luk v Beskydech ve spolupráci
vlastníků pozemků, zemědělců a pracov-
níků CHKO. Evropská komise na tento pro-
jekt přispěla více než 455 000 eury.

Lepší vzduch pro obyvatele měst

„V hlavách specialistů Ústavu experimen-
tální medicíny AV ČR a Technické univer-
zity v Liberci se zrodil zase projekt MEDE-
TOX,“ pokračuje Tomáš Kažmierski. „Za-
měřil se na problematiku výfukových emisí
z naftových motorů především v měst-
ských oblastech a jejich vliv na lidské
zdraví.“ Projekt MEDETOX Evropská ko-
mise podpořila částkou 611 762 eur, zjišťo-
val koncentrace těchto nebezpečných na-
nočástic na frekventovaných silnicích
a zmapoval jejich dopad na lidské zdraví.
Po vyhodnocení výsledků měření experti
dospěli k názoru, že přípustné emisní li-
mity pro vozidla s dieselovými motory sta-
novené evropskou legislativou jsou zalo-
ženy na zkresleném laboratorním měření,
které je vzdáleno výsledkům ze skutečného
provozu. Dalším výstupem projektu bylo
zjištění, že při pomalém popojíždění auto-

mobilů s dieselovými motory v koloně
vzniká mnohonásobně více emisí než při
jízdě v plynulém provozu.  „Ze získaných
informací vyplynulo doporučení zlepšit le-
gislativu Evropské unie v oblasti regulace
motorových emisí a upravit místní a ná-
rodní dopravní politiku tak, aby vedla k co
nejvyšší plynulosti silničního provozu. 
Doufejme, že se tak stane co nejdříve,“ do-
dává Tomáš Kažmierski.

Voda pro život

„Řada evropských projektů programu
LIFE se věnovala vodě ve všech podo-
bách,“ říká Tomáš Kažmierski. „Rovněž
český nápad, který se realizoval v projektu
LIFE 2 WATER, přinesl inovativní řešení
i v této oblasti.“  Projekt vycházel ze sku-
tečnosti, že významným zdrojem znečiš-
tění povrchových vod jsou také čistírny
odpadních vod. Konvenční metody čištění
jsou totiž zaměřené na odstranění orga-
nických látek a snížení koncentrací dusíku
a fosforu na míru přijatelnou pro ekosys-
tém daného toku. Problém je ale v ome-
zené účinnosti odstranění patogenních
mikroorganismů a dalších negativně pů-
sobících látek, například léčiv, produktů
osobní péče, pesticidů nebo průmyslo-
vých chemikálií.

„Cílem projekt LIFE 2 Water bylo uplat-
nění inovativních technologií na dočištění
komunálních odpadních vod a jejich po-
loprovozní ověření tak, aby se přispělo
k dosažení dobrého ekologického stavu
vodních ekosystémů,“ říká Ing. Radka Pe-
šoutová, MSc., ze společnosti AQUA PRO-
CON, spol. r. o. A dodává: „Proto jsme
navrhli a zkonstruovali pilotní jednotky

využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltraci
a kombinaci mikrofiltrace s UV zářením.
Pilotní jednotky byly odzkoušeny na čis-
tírně odpadních vod v Brně-Modřicích,
kde jsme sledovali vybrané provozní pa-
rametry a účinnost odstranění znečiš-
tění.“ Výsledkem bylo vytvoření souboru
postupů k výběru vhodné technologie pro
terciární dočištění komunálních odpad-
ních vod využitelný provozovateli a pro-
jektanty čistíren. Koordinující příjemce
projektu, AQUA PROCON, s. r. o. získal fi-
nanční příspěvek od Evropské komise
téměř 300 000 eur. �

foto ŘSD ČR

Program LIFE - 25 let nápadů pro životní prostředí
Co mají společného smilkové trávníky v Beskydech, monitorování emisí z naftových motorů v reálném
městském provozu a dočištění komunálních odpadních vod? 
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Program LIFE
Nabízí podporu projektům zlepšujícím
stav životního prostředí a klimatu v celé
EU. Podporuje nejen ekoinovační projekty,
které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu
a veřejné správy, ale také informační kam-
paně, dobrou správu nebo ochranu pří-
rody a biodiverzity. Přidanou hodnotou
programu LIFE jsou pro žadatele nejen
nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní
dopad na celkový rozvoj a prestiž realizu-
jící instituce. LIFE je vhodným zdrojem fi-
nancování nápadů českých podnikatelů,
představitelů malých, středních i velkých
firem, zajímavý je i pro široké spektrum
inovačních oblastí a komerční aplikace vý-
sledků vývoje do praxe. Je nástrojem pro
podnikatele, kteří pro realizaci svých ná-
padů potřebují finanční prostředky, pro
vědecko-výzkumné instituce, jejichž sna-
hou je aplikovat výsledky své práce ve vý-
robě, pro neziskové organizace, kraje,
města nebo vysoké školy aj. Více na
http://www.program-life.cz/



Smogová situace byla počátkem roku vy-
hlášená na většině území ČR. Příčinou
byly špatné rozptylové podmínky, kdy

bylo „převážně zataženo s nízkou oblačností
a mlhavo“. Navíc se k tomu přidal slabý vítr.
Tato informace je správná, není však v ní
označen hlavní „viník“. Tím jsou škodlivé
látky vypouštěné do ovzduší. „Při teplotní in-
verzi se v málo provětrávaných polohách hro-
madí škodliviny ze spalovacích procesů –
především oxidy síry, dusíku a prachové čás-
tice. S mlhou vzniká jemný hustý aerosol,
který při vdechnutí poškozuje zejména plicní
buňky,“ říká Ing. Jan Topinka, DSc., vedoucí
vědecký pracovník v Ústavu experimentální
medicíny AV ČR v Praze, kde vede Oddělení
genetické toxikologie a nanotoxikologie, ko-
ordinátor a hlavní řešitel projektu MEDETOX.

Podle studie Světové zdravotnické organi-
zace (2016) 92 % obyvatel Země dýchá
vzduch, který nesplňuje povolené normy. Se-
znam sídel, pro něž je charakteristické překro-
čení norem škodlivých částic v ovzduší, za-
hrnuje 3000 měst ve 103 zemích, což předsta-
vuje 92 % populace. Hlavními zdroji znečištění
jsou doprava, lokální topeniště a průmyslová
činnost. Podle WHO, každé deváté úmrtí je
způsobené obsahem škodlivých častic ve
vzduchu. Ve světě ročně zemře z tohoto dů-
vodu téměř 6 milionů lidí, přičemž ještě v roce
2014 tento počet nepřesáhl 4 miliony.

Znečištění ovzduší představuje dlouhodobý
problém i v České republice. Je příčinou
mnoha předčasných úmrtí a nemocí, např. dý-
chacích cest, výskytu rakoviny a srdečních
onemocnění. Největší problémy způsobuje
jemný polétavý prach, na něj vázaný
benzo(a)pyren a troposférický ozon. Nemalou
měrou se na tom podílejí výfukové plyny,
které obsahují látky postihující převážně dý-
chací cesty (např. oxidy dusíku, prachové čás-
tice), látky s toxickými účinky (např. oxid uhel-
natý blokující schopnost hemoglobinu přená-
šet kyslík) a látky vyvolávající rakovinu (např.
toulen, styren, formaldehyd, benzo(a)pyren).

Podle analýzy Státního zdravotního ústavu
např. vdechování vzduchu znečištěného pra-
chem (částice s průměrem menším než 10 μm
- PM10) mělo v České republice v roce 2012
na svědomí asi 5500 předčasně zemřelých
a zhruba 1800 pacientů, kteří byli hospitalizo-
váni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

„Výjimku v tomto neradostném konstato-
vání netvoří ani Praha. Naopak, z pohledu do-
pravy je na tom hůře než řada jiných míst
v České republice. Snaha pomoci řešit tuto si-
tuaci nás vedl k tomu, že jsme projekt nazvaný
MEDETOX realizovali prostřednictvím pro-
gramu LIFE,“ říká dále Jan Topinka. „ Jeho
cílem je měření toxicity emisí z naftových mo-
torů v reálném městském provozu se zaměře-
ním na situaci na Pražském okruhu. Stan-
dardní testovací cykly motorů prováděné v la-
boratoři totiž neposkytují skutečný obraz
emisí z vozidel v reálném provozu. Ve spolu-
práci s doc. Vojtíškem z Technické univerzity
v Liberci jsme proto zkonstruovali mobilní tes-
tovací zařízení, které umožňuje jednak prová-
dět měření základních složek emisí takříkajíc
na místě a dále emise vzorkovat pro následné
biologické, respektive toxikologické testy.
Hlavním cílem naší práce bylo využití existu-
jících metod analýzy toxicity komplexních
směsí pro hodnocení motorových emisí v re-
álných podmínkách provozu. Aplikace jeho
výsledků by měla vést, v co věříme, ke zlep-
šení legislativy Evropské unie v oblasti regu-
lace motorových emisí a tím i zlepšení čistoty
vzduchu, který všichni dýcháme, a taky k ří-
zení dopravy směřující k zajištění plynulého
průjezdu,“ uvedl dále.

„Chtěl bych ještě zdůraznit, že naše řešení
má široké uplatnění, mohou je využít kraje
a města při měření motorových emisí, ale i sa-
motní dopravci a další subjekty, na něž se tato
problematika vztahuje. V případě zájmu se
rádi podělíme o výsledky naší práce, ale
i o zkušenosti s tím, jak projekt vznikal včetně
jeho zpracování pro program LIFE i samotnou
realizací,“ dodal Jan Topinka. �

Pouze 8 z každých 100 obyvatel Země
dýchá čistý vzduch

Měření emisí v běžném provozu. Zdroj MEDETOX



Potenciální
i skutečný obchodní
partner
V roce 1963, vznikem Organizace africké jednoty
(OUA), byl také vyhlášen Den Afriky. Každým rokem
se tak 25. května pořádají různé události - konfe-
rence, diskuse a promítání filmů o této části světa. 

Obecně je zřejmé, že Afriku v současné době ne-
považujeme pouze za chudý, komoditně zdrojový
kontinent, ale více za potenciálního i skutečného ob-
chodního partnera. Pro další bezpečný a udržitelný
vývoj to však vyžaduje jiný přístup ke spolupráci
s africkými zeměmi na všech úrovních.

Česká republika je obchodně závislá na Evropské
unii, ale české firmy se dále snaží rozšiřovat své port-
folio. Přestože těchto podniků není moc, obchodní
obrat s africkými zeměmi se v poslední době zvy-
šuje. Jak uvádí statistika, český vývoz do afrických
zemí se od roku 2000 zvýšil z 5,5 mld. na 40 mld. Kč. 

Nově se však otázky obchodu a projektů zahra-
niční rozvojové spolupráce prolínají s otázkami bez-
pečnostními. Navíc, jsme jako Evropané zatíženi
mnoha předsudky plynoucími z nedostatečné infor-
movanosti, z historické ideologie i současné mi-
grační krize. 

Do roku 1989 byla československá pomoc rozvo-
jovým zemím podmiňována politicky a minulý režim
ji prezentoval jako „internacionální pomoc“. 

Příčinami současných obav potenciálních expor-
térů vydat se do Afriky určitě není rasismus, nebo
náboženské otázky, ale pochybnosti o úrovni případ-
ných afrických partnerů. Nedůvěra a obavy.

Zvykli jsme si spoléhat na západní obchodní part-
nery, zkušené a předvídatelné.  Jejich prostřednic-
tvím dodává leckterá česká firma na rizikové trhy
mimo Evropu, včetně afrických.

Není to jen otázka pohodlného subdodavatelství,
odpovědné firmy čekají na nová moderní řešení fi-
nancování obchodních případů, zejména do inves-
tičních projektů.   Nový přístup Evropské unie k pří-
mým zahraničním investicím v rozvojových zemích
je v jednání, ale pro ČR je překážkou, kromě běžného
členského příspěvku, další požadavek státní finanční
participace. 

Pohled na ekonomickou strukturu českého hospo-
dářství naznačuje odpověď. Exportérů, schopných
dodat například infrastrukturní či energetický inves-
tiční celek do mnohamiliardového rozvojového pro-
jektu, není mnoho. 

Přesto, nejen deklarace představitelů ministerstva
průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních
věcí na konferenci k mezinárodnímu Dni Afriky, ale
i další kroky české vlády v posledních letech, po-
tvrzuje vůli ČR být i nadále kulturním i ekonomickým
partnerem mnoha africkým zemím.  

Ty však, kromě důležité politické stability, potře-
bují více investiční nezávislosti a lepší kontrolu nad
obchodem s komoditami. Je potřebné rozlišit kva-
litní zahraniční investice od těch zaměřených na „dě-
lání peněz“. Podpora místních investorů a financo-
vání jejich projektů z relevantních zdrojů je řešením
i pro české dodavatele. Odběratelské exportní úvěry
jsou pro investiční projekty jen jednou, nejméně
vhodnou variantou a proto je v mnoha případech
naše konkurenceschopnost tak nízká. Nový přístup
pro zajištění soukromých investic v rozvojové zemi
je zdůrazněn v celosvětové strategii udržitelného roz-
voje. Je to kromě zahraničního, také zapojení domá-
cího soukromého sektoru do rozvojových investic.

Věra Venclíková

Zpravodaj PPZRS 2/2017
Na nigerijském trhu platí, 
že štěstí přeje připraveným

Naše společnost DEDIT s.r.o. dlouhodobě působí v Nigérii, kde zastupujeme několik
českých průmyslových výrobců strojních celků a medicínské techniky. Zároveň
jsme zde založili, v rámci společenské odpovědnosti, tréninkové centrum pro mladé

nigerijské fotbalové talenty.
Nigérie nabízí velký ekonomický potenciál. Je to nejlidnatější stát Afriky, se stále rostoucí

střední a vyšší střední třídou. Během několika předchozích let dosahovala růstu kolem 7 %
ročně, momentálně její hospodářství prožívá stagnaci, což se snaží federální vláda změnit.
Od roku 2015 je nejsilnější africkou ekonomikou, kdy předstihla v tomto ohledu JAR.  Podle
Mezinárodního měnového fondu a Goldman and Sachs se Nigérie stane v roce 2020 dva-
cátou nejsilnější ekonomikou světa. Nigérie je tvořena federací 36 federativních států, v je-
jichž čele jsou guvernéři. Nad nimi stojí federální vláda, která řídí stát jako celek, vede za-
hraniční politiku atd. Je to demokratická země s několika silnými politickými stranami.
Hospodářskou politiku jednotlivých federativních států mají ve své gesci jejich guvernéři.

EGAP klasifikuje Nigérii momentálně pozicí 6 (stejně jako např. Kazachstán) pro možnost
pojištění vývozu, díky momentální stagnaci ekonomiky (během posledních let hospodář-
ského růstu byla na pozici 5). Nejdůležitějším hospodářským odvětvím země je stále těžba
ropy, ale začíná se rozvíjet i zpracovatelský průmysl a další obory. Hlavním ekonomickým
cílem je zbavit nigerijskou ekonomiku závislosti na ropě a rozvíjet další průmyslová odvětví
+ zefektivnit zemědělskou výrobu, která v převážné míře probíhá na rodinných farmách.

Ekonomickým plánem federální, následně federativních vlád je rozvoj zpracovatelského
průmyslu, který je zatím pro zemi velmi nedostačující, celkově rozvoj infrastruktury a vý-
razné navýšení výroby elektrické energie.

V těchto sektorech + v dodávkách průmyslových hnojiv a krmiv pro intenzifikaci země-
dělské výroby je tedy velký potenciál pro evropské, potažmo české výrobce. 

Samostatnou kapitolou je stavebnictví, kde stále probíhá boom a jsou zde velké příle-
žitosti pro dodavatele, zejména malých cementáren, stavebních strojů a pro stavební firmy
v sektoru výstavby silnic a obytných celků. Ve stavebnictví zde již dlouhodobě úspěšně
působí subjekty z Německa, Irska, Jižní Koreje a další. Stavební stroje se dováží použité ze
Španělska či Německa.
Hlavní exportní příležitosti v Nigérii lze definovat:
•  výroba elektrické energie z černého uhlí, z biomasy či fotovoltaika
•  rozvoj těžebního průmyslu nerostů, kterých má Nigérie obrovské zásoby (černé uhlí,

zinek, cín atd.)
•  výstavba malých cementáren
•  stroje a strojní celky pro potravinářský průmysl, výrobu hnojiv, nábytku atd.
•  dodávky pro stavební průmysl a samotná výstavba
•  dodávky autobusů pro veřejnou dopravu, případně revitalizace železnic 
•  sektor zemědělství - průmyslová hnojiva a krmiva, malé traktory
•  zdravotnická technika, zejména dodávky kompletního vybavení klinik a nemocnic na klíč

Velmi pozitivní je, že nigerijská vláda razí politiku „0% tolerrancy to industrial copying“
Nigerijský hospodářský trh je pro exportéry a investory velmi zajímavý tím, že zde ještě

není tak silná mezinárodní konkurence jako např. ve Vietnamu, Turecku, Číně atd. Nicméně
již je třeba počítat s konkurencí zejména společností z USA, Jižní Koreje, Německa, Turecka,
Indie a samozřejmě ekonomicky silných firem z Číny.

Velmi důležitou věcí, na kterou je třeba brát zřetel při plánování exportu do Nigérie, je
zásada nigerijské vlády, ať už federální či federativních a to „Build and Operate“, která je
uplatňována zejména v energetice. 

V praxi to znamená, že nigerijský investor většinou dává přednost vybudování podniku
joint venture před prostým nákupem strojů. Nigerijská vláda upřednostňuje výstavbu zá-
vodů na výrobu např. potravin či jiných výrobků pro místní obrovský trh cca 170 milionů
obyvatel a poskytuje k tomu investiční pobídky.
Hlavní pravidla pro export/investice do Nigérie:
•  absolutně nutné je mít spolehlivého místního zástupce, který eliminuje rizika nezná-

mého, složitého trhu a společenských, obchodních vazeb a zvyklostí
•  společnosti, které chtějí uspět a profitovat z obrovských příležitostí na tomto trhu musí

počítat s tím, že konkurenční společnosti, které již působí v Nigérii, mají v zemi vždy show-
roomy, či dodávají odběratelům vzorky zboží (rychloobrátkové apod.), nigerijský odběratel
si vždy předem chce zboží (ať už stroje či zboží denní spotřeby) prohlédnout naživo

•  všechny větší, zejména vládní projekty, jsou požadovány dodat v režimu Build and ope-
rate, přičemž jsou poskytovány vládou velké investiční pobídky

•  nigerijští investoři zpravidla nejsou schopni dodat (nezabývají se tím) klasicky technické
parametry apod. k poptávaným strojům, dodávkám strojních celků apod., požadují do-
dávky od A do Z, či na klíč

•  je třeba všechny prezentace mít v angličtině a vystupovat reprezentativně a přátelsky.
Závěrem je možno říci, že na obrovském nigerijském trhu je možno docílit velkého ob-

chodního úspěchu a zisku, ale platí to pro společnosti připravené na tento trh opravdu fy-
zicky vstoupit a etablovat se na něm s náklady na pobočku či showroom apod., tak jak zde
působí různé společnosti z dalších evropských či asijských zemí nebo najít velmi silného
nigerijského investora/partnera v daném sektoru. �

A. Vuová, jednatelka Dedit s.r.o.
sasha@dedit.cz



Cílem konference bylo představit
Afriku jako moderní kontinent se
schopnými a kvalifikovanými

lidmi. Hlavní důraz se kladl na příležitosti
v Africe a podporu rovnocenného part-
nerství, oživení ekonomické a obchodní
spolupráce a zapojení soukromého sek-
toru.

„Naším ústředním zájmem je stabilní
a prosperující Afrika. Afrika, která nabízí
řadu příležitostí nejen ke vzájemné hos-
podářské spolupráci, ale i ke kulturním
výměnám a ke spolupráci v oblasti škol-
ství a vědy. Abychom naplnili předpo-
klady takové spolupráce, snažíme se za-
sadit o stabilitu a bezpečnost afrického
kontinentu. Česká republika se proto
v poslední době aktivně zapojila do spo-
lečného úsilí o stabilizaci pásma Sahelu -
téměř čtyři desítky českých vojáků působí
již čtvrtým rokem ve výcvikové misi EU
v Mali (EUTM Mali), dalších několik desí-
tek vojáků by pak mělo v blízké budouc-
nosti posílit misi OSN MINUSMA, která
rovněž působí v Mali. Naši vojenští ex-
perti působí ve velitelství unijní námořní
mise ATALANTA a své vojenské pozoro-
vatele má Česká republika také v zemích
střední Afriky. Česká republika dále navá-
zala přímou bezpečnostní spolupráci
s některými africkými státy na bilaterál-
ním základě a má zájem okruh svých
partneru dále rozšiřovat.

Chceme podpořit ekonomický růst
Afriky, který vytváří pracovní místa
a dává mladým Afričanům budoucnost.
V současnosti africká ekonomika vytváří
3 miliony nových pracovních míst ročně.
V roce 2035 by jich měla vytvořit l8 mili-
onů. To otevírá ohromné příležitosti.
V roce 2040 počet obyvatel v Africe do-
sáhne 2 mld., ale průměrný věk zůstane
na 23 letech. Evropa bude mít 700 mil.
obyvatel, ale průměrný věk bude 46 let.
Zároveň zde vidím potencionální hrozby,
neboť' pokud se nepodaří vytvořit pod-
mínky pro uplatnění mladé generace na
africkém kontinentu, bude zde existovat
silný, skoro až nezvládatelný, migrační

potenciál,“ řekl mimo jiné ministr Zaorá-
lek.

Na konferenci v Černínském paláci
dále vystoupili ministr zemědělství Ma-
rian Jurečka a náměstek MZV pro mi-
moevropské země a ekonomickou a roz-
vojovou spolupráci Martin Tlapa. A také
řečníci z afrických zemí, USA, Evropské
služby pro vnější akci (ESVA), Evropské
komise, OECD, z bankovního sektoru
i domácí osobnosti (zástupci exekutivy
a soukromých firem). 

Profily řečníků

Elizabeth Sidiropoulos (JAR) - výkonná ře-
ditelka South African Institute of Interna-
tional Affairs (SAIIA), José Costa Pereira
(EEAS) - poradce ředitele pro Afriku v Ev-
ropské službě pro vnější činnost (ESVČ);
Teneng Mba Jaiteh (Gambie) - její exce-
lence je akreditovanou velvyslankyní
Gambie pro Evropskou unii a sedm člen-
ských zemí včetně České republiky;
Jakub Landovský - náměstek pro řízení
sekce obranné politiky a strategie Minis-
terstva obrany; Reuben E. Brigety II. (USA)
- velvyslanec, děkan Elliott School of In-

Afrika jako partner
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek přednesl úvodní slovo na mezinárodní konferenci „Afrika
jako partner“, kterou pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 25. května při příležitosti tradičního
Dne Afriky a nadcházejícího 5. summitu EU-Afrika.

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

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

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

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



ternational Affairs na George Washing-
ton University; prof. Tajjedine El-Husseini
(Maroko) - marocký analytik mezinárod-
ních vztahů a profesor mezinárodních
vztahů na Fakultě ekonomiky a sociál-
ních věd na Univerzitě Mohammeda
V Agdala v Souissi v Rabatu; Michal
Broža (ČR) - ředitel informačního centra
OSN v Praze; prof. Tandeka Nkiwane
(JAR) - zvláštní poradkyně generálního
ředitele Plánovací a koordinační agen-
tury Nového partnerství pro africký roz-
voj (NEPAD); Roberto Ridolfi (European
Commission, Belgium) - ředitel pro udrži-
telný růst a rozvoj na Generálním direk-
toriátu pro rozvoj a spolupráci – Europe-
Aid; Federico Bonaglia (Itálie) - zástupce
ředitele rozvojového centra Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
Souriya Otmani (Maroko) - její excelence
je mimořádná a zplnomocněná velvys-
lankyně Marockého království v ČR;
Radek Špicar (ČR) - viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy České republiky;
Marian Jurečka (ČR) - český politik a sou-
časný ministr zemědělství; Gilberto Silva
(Kapverdy) - je ministrem zemědělství
a životního prostředí Kapverd; Martin
Tlapa (ČR) - náměstek ministra zahranič-
ních věcí pro řízení sekce mimoevrop-
ských zemí, ekonomické a rozvojové spo-
lupráce; Abderahman Salaheldin Abderah-
man (Egypt) - jeho excelence je velvys-
lancem Egypta v České republice; Aleš
Michl (ČR) - je externí finanční poradce
ministra financí; Jan Procházka (ČR) - ge-
nerální ředitel Exportní garanční a pojiš-
ťovací společnosti (EGAP); Miloslav Ze-
lený (ČR) - od roku 1978 pracuje ve spo-
lečnosti VEBA, textilní závody a.s.; Miloš
Pavlů (ČR) - zakladatel a jednatel společ-
nosti PAVLŮ - Complex, s.r.o., rodinné
firmy založené v roce 2002; Ilja Mazánek
(ČR) - předseda Zahraniční sekce Hospo-
dářské komory České republiky. 

•  •  •
Vysoká představitelka EU Federica

Mogheriniová a ministři zahraničí EU se
15. května setkali s předsedou Komise
Africké unie (AUC) Moussou Faki Maha-
matem, aby si vyměnili názory na stav
partnerství mezi Afrikou a EU s ohledem
na summit Africké unie (AU) a Evropské
unie, který se bude konat 29. a 30. listo-
padu v Abidžanu.

Obě strany ocenily strategický vý-
znam, který partnerství mezi Afrikou
a EU má pro oba kontinenty, a dohodly

se na tom, že příležitost, kterou nadchá-
zející summit AU–EU nabízí, plně využijí
k navázání skutečného spojenectví
v rychle se vyvíjejícím globálním kon-
textu.

Zdůraznily, že ústředním tématem sum-
mitu budou „investice do mladých lidí“,
což je v souladu s tématem vyhlášeným
Africkou unií pro letošní rok, tj. „využití
demografické dividendy prostřednictvím
investic do mladých lidí“. Toto téma
umožňuje rozvinout pozitivní argumen-
taci zahrnující všechny aspekty vzájem-
ných vztahů: mír, bezpečnost, předchá-
zení konfliktům, správu a lidská práva,
ekonomické příležitosti, rozvoj a tvorbu
pracovních míst, posílení postavení pří-
slušných skupin osob, přístup ke vzdělání,
změnu klimatu, migraci a mobilitu ku pro-
spěchu mladých lidí v Africe i Evropě.

Obě strany se dohodly, že budou v mě-
sících před summitem úzce spolupraco-
vat a vypracují konkrétní iniciativy, které
přinesou skutečnou změnu v životech
mladých lidí, budou vycházet ze sdíle-
ných hodnot a společných zájmů
a všechny strany za ně budou odpo-
vědné a budou k nim přispívat.

„Hlavním tématem byla Afrika. V na-
šich vztazích dochází k posunu od tradič-
ního přístupu zaměřeného na pomoc ke
skutečnému partnerství ve všech oblas-
tech, počínaje změnou klimatu až po bez-
pečnost, hospodářský rozvoj, migraci
a humanitární pomoc. Dnešní jednání
nám pomůže připravit listopadový sum-
mit Afrika–EU, který bude zaměřen na
mladé lidi a na to, jak mladým lidem
v Evropě a zejména v Africe přinášet
nové příležitosti. Jedná se o nejlepší způ-
sob, jak řídit migraci, ale také jak před-
cházet radikalizaci, řekla Federica Mog-
heriniová. �

Foto archiv



Česko-moldavské obchodní fórum

Předseda vlády České republiky Bohuslav
Sobotka a ministr průmyslu a obchodu
Jiří Havlíček společně v prostorách MPO

zahájili 10. května jednodenní Česko-moldav-
ské podnikatelské fórum, které proběhlo u pří-
ležitosti státní návštěvy premiéra Moldavska
pana Pavla Filipa v České republice.

„V Moldavsku již působí 53 firem s českým
kapitálem a my bychom rádi viděli ještě další
investory z České republiky. Uděláme vše, co je
možné, abychom jim z hlediska investic co nej-
více naše prostředí zatraktivnili,“ uvedl P. Filip.
„České společnosti by se mohly zapojit napří-
klad do projektů zaměřených na modernizaci
a hospodářský rozvoj Moldavska,“ dodal.

Premiér Sobotka uvedl, že Česko podporuje
cestu Moldavska k prohlubování spolupráce se
členy Evropské unie i unií jako celkem. „Za sym-
bolickou považuji skutečnost, že oficiální náv-
štěva pana Filipa probíhá v roce, kdy si připo-
mínáme 25 let od navázání česko-moldavských
diplomatických styků," řekl.  „Naše obchodně-
ekonomické vztahy mají dlouholetou tradici
a jsou od počátku na velmi dobré úrovni,“ uvedl
ministr průmyslu a obchodu s tím, že se obrat
za uplynulých pětadvacet let vzájemné spolu-
práce zvýšil téměř šedesátkrát. Stále ale podle
něj existují rezervy. Největší možnosti se nabí-
zejí v oblasti energetiky, elektrotechniky, zdra-

votnictví, budování infrastruktury, ve strojíren-
ství, včetně dodávek náhradních dílů, v do-
pravě, ochraně životního prostředí či v oblasti
projekčních dodávek a inženýrské činnosti.

„Významným prvkem našich vztahů je bila-
terální rozvojová spolupráce financovaná z pro-
středků vlády ČR. V souladu s Koncepcí zahra-
niční rozvojové spolupráce ČR na léta 2011-
2017 figuruje Moldavsko mezi prioritními ze-
měmi, kam směřuje česká zahraniční rozvojová
spolupráce, do které se zapojilo i ministerstvo
průmyslu a obchodu,“ sdělil ministr. V rámci
programu „Aid for Trade“ bylo v minulých le-
tech v Moldavsku realizováno šest projektů za-
měřených na podporu rozvoje obchodu, ze-
jména sektoru malého a středního podnikání,
včetně rozvoje klastrů. Pro rok 2017 byl v minu-
lých týdnech schválen projekt „Podpora růstu
malých a středních podniků a jejich exportních
kapacit,“ jehož realizátorem bude Asociace ma-
lých a středních podniků a živnostníků ČR.

Věra Venclíková, výkonná ředitelka Platformy
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolu-
práci,  se ve svém vystoupení mj. přimlouvala
za to, aby se v Moldavsku věnovala stejná po-
zornost podpoře místním investorům, nejen
těm zahraničním, protože místní podnikatelé
jsou důležitým prvkem ekonomického rozvoje
a soběstačnosti země. �

Ohlédnutí za jedním
z projektů
Je to téměř rok a půl, co jsem začal jezdit do
Bělehradu a podílet se na projektu, který má
pomoci Srbsku otevřít jednání s Evropskou
komisí a členskými státy o členství této země
v Evropské unii v oblasti, která se bezpro-
středně dotýká volného pohybu zboží. Je to
sice krátká doba na nějaké závěry, ale dosta-
tečná, aby se člověk ohlédl a položil si otázku,
k čemu je taková pomoc hrazená z prostředků
i našich daňových poplatníků dobrá. 

Absolvoval jsem řadu sezení, kulatých stolů,
debat i diskusí nejen se zaměstnanci Minister-
stva hospodářství, které za danou agendu od-
povídá, ale i se zástupci Ministerstva zeměděl-
ství a ochrany životního prostředí, Ministerstva
obchodu, Ministerstva zdravotnictví a s výjim-
kou Ministerstva obrany snad se všemi minis-
terstvy, které ať už se jejich kompetence mění
častěji nebo ne mají odpovědnost za předpisy
a administrativní postupy, které dnes volnému
pohybu zboží v Srbsku brání. Procházeli jsme
platnou legislativu téměř předpis po předpisu,
a z celkem 165 netarifních překážek obchodu,
které jsou dnes součástí navrhovaného Akč-
ního plánu a jež jsou založeny na technických
předpisech, a také z celkem dalších 12 opatření,
které mají stejný efekt, jen jsou dány obecněj-
šími požadavky, jako jsou maximální ceny, zá-
kazy reklamy či požadavky na skladové kapa-
city a podobně, jsme společně přišli na to, že
řada z nich nějaké rozumné opodstatnění stále
má, ale řada ne.  

A právě tam, kde žádná unijní pravidla ne-
jsou, a takových příkladů rozhodně není málo,
je na každém státě, aby se rozhodl, zda taková
opatření chce nebo ne. Zabývali jsme se proto
i judikaturou Evropského soudního dvora,
a řada kolegů v Srbsku i vůbec poprvé, ale
prakticky ve všech případech, ať už jsme ote-
vřeli otázku, proč je nutné do bunkrů, které
slouží pro účely civilní ochrany, dodávat po-
stele jen s vybranou technickou specifikací,
proč nelze na hranicích uznat dokumenty
a různá osvědčení, která vybrané zboží dopro-
vází, anebo co lze v Srbsku legálně přimíchá-
vat do majonézy atd., jsme také společně přišli
na to (někteří partneři v Srbsku také i poprvé),
že nejsnáze lze takové překážky definovat jako
opatření, která představují dodatečné úsilí
a dodatečný čas, a tedy náklady pro dodava-
tele, obchodníky či dovozce a výrobce, a to
aniž by chápali, k čemu je to pro ochranu ve-
řejných zájmů důležité a komu to vyjma úřed-
níků a byrokratického aparátu vyhovuje.

A zde se dostávám k závěru. Ozvaly se
firmy, Hospodářská komora, i když Evropská
komise řeší spíše odchod Velké Británie než
přijetí nového člena do EU, je příjemné a po-
těšující, že srbské firmy samy chtějí vědět a být
adresáty informací, jaké nové technické před-
pisy a opatření se dnes připravují, a to aniž by
tušily anebo měly nějaké bližší povědomí
o tom, že existuje kupříkladu jakási Směrnice
EU č. 2015/1535, jejímž je toto právě účelem. 

Zájem na přijetí a hlavně naplňování Akč-
ního plánu pro neharmonizovanou sféru jsme
zde v Srbsku vzbudili. Úkol je tedy, dá se říci,
splněn. Kéž by se tak s podobným zaměřením
a dopadem připravovaly projekty v období po
roce 2021 i u nás. Viktor Vodička

Spolupráce s EBRD
ČRA podepsala dne 18. května Memorandum
o spolupráci s EBRD (Czech-EBRD Business
Development ODA Fund). Smyslem připra-
vované spolupráce je zvýšit návaznost a za-
pojení českých subjektů v rámci mezinárod-
ních finančních nástrojů. Konkrétně ČRA na
EBRD převede správu části prostředků na stu-
die proveditelnosti (dosud součást programu
B2B). Zapojení EBRD zajistí nejen vyšší kvalitu
studií a důkladnou identifikaci, ale především
zaručí návazné financování konkrétních pro-
jektů. Vytvoření fondu spolupráce u EBRD
bude vázáno na využití české transformační
zkušenosti. Pro potenciální dodavatele služeb
bude uspořádán seminář. �

Klientské centrum 
pro export 
V rámci Klientského centra pro export
vznikla nová služba č. 16 - rozvojová spolu-
práce, kterou zaštiťuje Česká rozvojová
agentura, konzultace poskytuje manažerka
programu B2B, Barbora Latečková (tel. 251
108 151, mob. 702 144 504). Zájemci se
mohou domluvit na osobní konzultaci v sídle
ČRA v Nerudově ulici. Na webu ČRA je pak
nově ke stažení souhrnný leták k možnostem
státní podpory podnikatelů na projektech
v rozvojových zemích (dotace, veletrhy, po-
radenství) - odkaz je v menu v záložce Jak se
zapojit/Program B2B. �

Silná organizace 
a koncový zástupce podniků

Valná hromada Platformy podnikatelů
pro zahraničně rozvojovou spolupráci
se konala 27. dubna v Praze. S úvod-

ním slovem na ní vystoupila Dagmar Kuch-
tová, generální ředitelka SP ČR. Poté Libor
Novák, předseda PPZRS, seznámil přítomné
s materiály a předal slovo hostům. Jako
první vystoupila Jaroslava Beneš Špalková
z MPO ČR, která přítomné seznámila s pro-
gramem Aid For Trade a dalšími aktivitami
ministerstva průmyslu v oblasti ZRS. Pavla
Knotková z MF ČR v krátkosti hovořila o pro-
jektu Technická asistence pro soukromý sek-
tor, o podpoře ekonomické diplomacie
a spolupráci se zastupitelskými úřady v za-
hraničí. Na ní navázala Barbora Latečková
z ČRA s informací o aktivitách ČR a načrtla
směřování financování bilaterální ZRS. Ná-

sledně v diskusi odpovídali hosté na dotazy
přítomných členů platformy. Na neveřej-
ném jednání VH přednesla výkonná ředi-
telka PPZRS Věra Venclíková zprávu o čin-
nosti za rok 2016 a Karel Petrželka zprávu
o hospodaření. Po jejich schválení předsta-
vil Libor Novák plán činnosti na rok 2017.
Jako priority uvedl podporu a navyšování
rozpočtu na ZRS, prosazování zájmů členů
PPZRS ČR, prosazování transparentnosti vy-
užívání prostředků ZRS a vytváření pozitiv-
ního obrazu platformy. Závěrem byl před-
staven nový informační leták, který Plat-
forma vydala k desetiletému výročí své exis-
tence pro akviziční účely. Dvojjazyčný text
také využijí členské subjekty pro své zahra-
niční partnery. Leták na vyžádání poskytne
sekretariát PPZRS.  �
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