
Úvod

Trvalá a spolehlivá dodávka kvalitní elek-
trické energie je nutnou podmínkou funkce
současné společnosti. Segment elektro-
energetiky nyní prochází změnami, které
jsou motivovány snahami o zefektivnění
výroby, distribuce i spotřeby elektřiny
s ohledem na životní prostředí. V oblasti
produkce se jedná o rozvoj distribuované
výroby s fotovoltaickými, kogeneračními
a větrnými jednotkami připojenými do dis-
tribučních sítí vysokého a nízkého napětí.
V oblasti spotřeby se rozvíjí spotřebiče
s nespojitým odběrem, spotřebiče, jejichž
funkce je extrémně závislá na kontinuitě
dodávky (výrobní linky s NC stroji, oblast
IT) i zcela nové oblasti spotřeby jako elek-
tromobilita a chytré budovy. Rovněž v dis-
tribučních sítích se počítá se změnami jak
v oblasti topologie, tak i v oblasti měření
a řízení jejich provozu. Z hlediska topolo-
gie především u nn sítí se uvažuje o rozvoji
konfiguračně i informačně složitějších
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Společnost MEgA – Měřící
Energetické Aparáty, a.s.

je významným dodavatelem měřicích
přístrojů pro energetiku. Již od vzniku
v roce 1999 vyvíjí a vyrábí měřicí pří-
stroje vlastní konstrukce používané
pro měření zejména na distribučních
sítích a lokálních distribučních sousta-
vách. Na vývoji měřicích přístrojů se
podílí vlastní vývojový tým pracov-
níků s dlouholetými zkušenostmi
s prací v energetice i řada externích
spolupracovníků - specialistů. Společ-
nost MEgA - Měřící Energetické Apa-
ráty, a.s., za dobu své činnosti uvedla
na trh a dodává řadu přístrojů i množ-
ství specializovaných řešení pro kon-
krétní problémy. Díky potenciálu
a pružnosti vývojového pracoviště je
společnost schopna teoretické řešení
individuálních požadavků velmi rychle
aplikovat v praxi. Vedle měřicí tech-
niky se společnost zabývá vývojem
a výrobou přístrojů pro indikace zem-
ních spojení ve vn sítích včetně soft-
warové nadstavby.

K veškerým dodávaným přístrojům
společnost poskytuje kompletní servis
- uživatelské manuály, speciální soft-
ware, odborné školení obsluhy, ná-
sledné analýzy dat a konzultace s ná-
vrhy řešení vyplývajících z analýz.

Společnost MEgA - Měřící Energe-
tické Aparáty, a.s., se podílí na normali-
zační činnosti v oblasti energetiky, je ko-
lektivním členem CIRED. Od roku 2005
je držitelem certifikátu ISO 9001:2001
a od roku 2009 je držitelem certifikátu
ISO 14001:2005.

Obr. 3. Dlouhodobý záznam napěťových jevů  na hladině nn v DTS

Obr. 2. Denní odběr proudu nn vývodu

Obr. 1.  Odběr proudu DTS v zimním období



uspořádání jako jsou mřížové sítě perspek-
tivní především v městských aglomeracích
s očekávaným rozvojem elektromobility.
Ve venkovských oblastech s rozptýlenými
zdroji pak o zkruhovaných a paralelně pro-
vozovaných sítích. Uvedené typy sítí mají
schopnost lepšího vyrovnání změn ve vý-
robě i ve spotřebě a dosahují lepší spoleh-
livosti dodávky elektřiny. 

Součástí distribučních sítí jsou od jejich
vzniku měřicí přístroje, jejichž význam
v důsledku časové i prostorové dynamiky
výroby a spotřeby roste. Dlouhodobě jsou
v nn sítích měřeny elektrické veličiny v dis-
tribučních transformačních stanicích –
DTS. Jsou to fázová a sdružená napětí a fá-
zové proudy. Pro kontrolu shody do nn sítě
dodané a jednotlivými zákazníky odebrané
energie bývají v DTS instalovány elektro-
měry nebo přístroje s integrovanou funkcí
elektroměru. Především ve významných
DTS z hlediska provozování distribučních
sítí nebo z hlediska odběru či výroby, se
v posledním období uvažuje o komplex-
ním měření kvality napětí a měření pře-
chodných jevů transformovaných v DTS
z hladiny vn na hladinu nn. S rozšiřováním
distribuované výroby vzrůstá i rentabilita
měření na významných nn vývodech.

S rozvojem komunikačních technologií
se změřená data dálkově přenáší a sou-
střeďují v datových skladech, kde jsou
k dispozici všem útvarům distribuční spo-
lečnosti. Dříve se vyčítání změřených dat
provádělo manuálně s roční periodou,
známé byly letní a zimní měřicí kampaně.
Současné prostředky dálkové komunikace
realizují přenos změřených dat s denní pe-
riodou, obyčejně v průběhu časných ran-
ních hodin. V tomto případě není nutné po-
užít pro napájení měřicího a komunikač-
ního řetězce zdroj se zajištěným napáje-
ním. Jestliže se mají změřená data využí-
vat k dispečerskému řízení nn sítí, pak je
zdroj zajištěného napájení nutný. I v situaci
bez napájení je nutné pro dispečerské ří-
zení zajistit dálkový přenos signálů z DTS
např. změna stavů hladiny oleje, stav hlav-
ního jističe a pojistek na nn vývodech, stav
dveří.

Především v topologicky složitějších
konfiguracích nn sítí jako jsou mřížové
a zkruhované sítě vzrůstá význam měření
a signalizace na nn vývodech. Příklady
technických řešení jsou na www.e-mega.cz

Příklady výsledků měření na hladině
nn v distribučních sítích
Typický odběr proudů fází L1, L2 a L3
z transformátoru DTS je vidět na obr. 1,
v němž je kurzor nastaven na pondělí
15.2.2016 do oblasti maximálního odběru
ve 13h48m. Fázové proudy dosahují hod-
noty až 350 A a zatížení jednotlivých fází je
poměrně souměrné (303 A, 317 A, 335 A).
V nočním čase se odebíraný proud do-
stává na asi 1/3 z maximálního odběru, tj.
do oblasti kolem 100 A. Ze záznamu je také
patrný nižší odběr ve víkendové dny, nic-
méně rozdíl odběrů v pracovních dnech
a víkendových dnech není velký a ukazuje
na smíšenou strukturu odběratelů. Za po-
zornost stojí denně se opakující půlnoční
přechodné zvýšení odběru proudu do ob-
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Obr. 4. Detail průběhu poklesu napětí ze dne 30.6.2016 ve 14h06m14s

Obr. 5. Týdenní záznam výroby proudu fotovoltaického zdroje

Obr. 6. Detail denní výroby elektřiny fotovoltaického zdroje



lasti 200 A, které lze přiřadit ohřevu teplé
vody u zákazníků, řízené systémem HDO -
hromadného dálkového ovládání.

Příklad záznamu proudu fáze L1 nn vý-
vodu DTS v průběhu vánočního období
r. 2016 je na obr. 2. Charakter odebíraného
proudu během vánočního období vykazuje
denní periodicitu i nespojitost shodně jako
má souhrnný proud transformátoru, tvoří
však zhruba pětinu proudu transformá-
toru. 

Z hlediska kvality napětí v nn síti je uži-
tečná informace o napěťových jevech
(událostech). V obr. 3 je uveden výsledek
dlouhodobého monitorování od dubna do
prosince 2016 v DTS. Z něho je patrný
vyšší počet napěťových jevů v průběhu
bouřkového období v červenci a srpnu
a náhodně se vyskytující poklesy napětí po
celou dobu monitorování.

Detail vybraného příkladu průběhu po-
klesu napětí na obr. 4 ukazuje, že tento na-
pěťový jev na hladině nn s minimální hod-
notou napětí ve fázích L1 a L2 kolem
190 V a dobou trvání 100 ms s opakováním
po 0,5s byl zřejmě vyvolán jednopólovým
zkratem na vyšších napěťových hladinách,
který byl automaticky vypínán ochranou
s funkcí opětného zapnutí. Uvedený prů-

běh napěťového jevu může být nebez-
pečný pro zařízení IT i technologie s auto-
matizovanými provozy, jejichž resetovací
řešení počítají jen s výskytem  osamoce-
ného poklesu napětí. 

Obr. 5 a obr. 6. ukazuje týdenní měření
proudu vyráběného fotovoltaickým zdro-
jem od pondělí do neděle. Vyráběný proud
odpovídá dennímu osvětlení s náhodnými
strmými sníženími výkonu, které jsou vy-
volány náhodnými výskyty mraků. Je zde
vidět i sobotní celodenní pokles výroby
zřejmě v důsledku celodenního zatažení
oblohy. I toto měření podporuje nezbyt-
nost akumulace elektrické energie při roz-
voji fotovoltaické výroby pro krytí krátko-
dobých snížení výkonů a nezbytnost pro-
pojení jednotlivých nn sítí sítěmi vyšších
napěťových hladin, které by zajistily pře-
nos elektřiny z míst s jejím přebytkem do
míst s nedostatkem. Detail vyráběného
proudu na obr. 6 ukazuje náhodný charak-
ter výroby elektrické energie ve fotovolta-
ických zdrojích, jehož důsledky lze v ome-
zené míře potlačit provozem velkého počtu
prostorově rozmístěných fotovoltaických
zdrojů, propojených jednou distribuční sítí.

Příklad průběhu proudu rychlonabíjení
elektromobilu je na obr. 7. Z důvodu syme-

trického zatížení nn sítě je rychlonabíjení
trojfázové, zahájení nabíjení bylo ve
14h27m a trvalo 18 minut. Nabíjecí proud
má sestupný charakter. Na počátku nabíje-
cího cyklu byly fázové proudy 60 A a na
konci 15 A.. Trojfázový činný výkon na za-
čátku nabíjení byl 40 kW a má shodnou
klesající tendenci, zatímco jalový výkon
s dobou nabíjení se zvětšuje z 5 kVAr na
7 kVAr. To znamená, že na konci nabíjecího
cyklu se sníží účiník až na 0,79.

Závěr

V nadcházejícím období, vyznačujícím se
zvýšenou neurčitostí výroby a nespojitostí
spotřeby, je na příkladech ukázána potřeba
měření i na hladině nízkého napětí. Tato
potřeba je naléhavější u konfiguračně slo-
žitějších smart sítí ve tvaru mřížových
a zkruhovaných nn sítí. Změřená data při-
spějí k zajištění stability chodu elektrizační
soustavy a kvalifikovanému hodnocení
rentability. 

Informace o napěťových jevech pomo-
hou nejen analyzovat příčiny poruch ve vý-
robních procesech, ale umožní kvalifikova-
nější návrhy opatření, vedoucí k minimali-
zaci výrobních ztrát. �
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Obr. 7. Průběhy proudů, činných a jalových výkonů v jednotlivých fázích při rychlonabíjení elektromobilu





Od září 2012 se navíc klasické wolfra-
mové žárovky přestaly v Evropské
unii prodávat, a tak postupně

všichni začínáme používat ekonomicky
a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy
kompaktní a lineární zářivky či LED žá-
rovky. 

Kam s nimi

Má to ale jeden háček: pokud taková
„úsporka“ dosvítí, neměla by skončit
v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla. Důvodem je rtuť, kterou zářivky (tru-
bicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Podobné konstatování
platí i pro vysloužilé průmyslové světelné
zdroje. Recyklace může pro firmu zname-
nat důležitou úsporu. Zatímco netříděný
odpad musí předat specializované firmě,
která si nechá za jeho likvidaci dobře zapla-
tit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí
tzv. kolektivní systémy zcela zdarma. 

Rozšířená odpovědnost výrobce

Evropská legislativa proto pracuje s tzv.
„rozšířenou odpovědností výrobce“ (za vý-
robce je přitom pro tyto účely považován

nejen ten, kdo zboží vyrobil, ale i ten, kdo
ho v dané zemi uvedl na trh – tedy např.
distributor), která se ovšem netýká jen svě-
telných zařízení, ale také mnoha dalších ka-
tegorií elektroodpadu. Výrobci takového
produktu ukládá i jeho zpětný odběr, recy-
klaci a závěrečnou likvidaci. Česká legisla-
tiva tak musí umožňovat a pomáhat dosa-
žení úrovně sběru požadovaného ve zmí-
něné směrnici a snižovat množství elektro-
odpadu, který nebude zpětně odebrán. 

Povinnosti výrobců

Klíčovou povinností výrobce je povinnost
zajistit a financovat zpětný odběr výrobků
s ukončenou životností a jejich následné
zpracování a využití nebo odstranění. Výše
uvedené povinnosti si může plnit sám,
nebo se několik výrobců může spojit
a mohou si společně založit specializova-
nou firmu na sběr a organizaci recyklace
vysloužilých elektrozařízení. Tato speciali-
zovaná firma se nazývá „kolektivní sy-
stém“ (pozn. název je odvozen od toho, že
si výrobci svoji povinnost plní kolektivně).
Účast v kolektivním systému je pro vý-
robce naprosto dobrovolná, ale je to sa-
mozřejmě efektivnější a lacinější, než

kdyby si měl každý své použité elektrozaří-
zení sbírat a recyklovat sám. Většina z nich
je tedy členy nějakého kolektivního sy-
stému, který sbírá a nechává recyklovat
použité elektrozařízení ve velkém. Výrobci
proto svojí účastí v kolektivním systému
značně ušetří. 

Každý nový subjekt je povinen podat Mi-
nisterstvu životního prostředí návrh na
zápis do Seznamu výrobců, a to nejpozději
v den, kdy poprvé uvedl vybrané výrobky
na trh. Pokud plní své povinnosti pro
všechny vybrané výrobky, které uvádí na
trh, prostřednictvím provozovatele kolek-
tivního systému, údaje o těchto výrobcích
a pověřených zástupcích vkládá do Se-
znamu provozovatel kolektivního systému.

Výrobce elektrických a elektronických za-
řízení (EEZ) je povinen zajistit, aby při uvá-
dění na trh bylo označeno pro účely zpět-
ného odběru stanoveným grafickým sym-
bolem. Dále je výrobce EEZ určených k po-
užití v domácnostech povinen prostřednic-
tvím posledních prodejců na vlastní ná-
klady písemně informovat konečné uživa-
tele o požadavku, aby vysloužilá EEZ ne-
byla odstraňována jako netříděný komu-
nální odpad, ale byla odevzdána na mís-
tech k tomu určených v souladu se záko-

Elektroodpad může být pozitivní i negativní...
V minulosti se klasická wolframová žárovka prostě vyhodila do popelnice, zamířila mezi komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová. Obce, firmy i domácnosti ale při svém provozu stále více
přemýšlejí, jak ušetřit energii, a v jejich kancelářích svítí úsporné světelné zdroje. 
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nem. Musí poskytnout informaci i o způ-
sobu zajištění zpětného odběru apod. 

U kolektivního plnění může výrobce uza-
vřít smlouvu o kolektivním plnění pro vy-
brané výrobky, které uvádí na trh, pouze
s jedním provozovatelem kolektivního sy-
stému, pokud jde o EEZ náležející do jedné
skupiny. Výrobce, který plní povinnosti sta-
novené tímto zákonem v kolektivním sy-
stému, je povinen vykazovat provozovateli
kolektivního systému pravdivé a úplné
údaje o množství vybraných výrobků, které
uvedl na trh, a umožnit provozovateli ko-
lektivního systému provedení ověření
údajů zejména tím, že mu za tím účelem
poskytne nezbytnou součinnost. 

Od roku 2013 zákon umožňuje zahrnout
recyklační příspěvek do ceny výrobku. Nic-
méně může nastat situace, kdy zákazník,
který koupí elektrozařízení se skrytým re-
cyklačním příspěvkem a vyveze ho do za-
hraničí, si následně zažádá o refundaci na-
vrácení recyklačního příspěvku. Pokud ale
není z faktury zřejmé, zda byl příspěvek
opravdu odveden, bývá žádost zamítnuta.
Refundace se tudíž uznávají pouze u těch

výrobků, u kterých je příspěvek viditelný
nebo oddělený od ceny. Nový zákon počítá
s tím, že recyklační příspěvek bude vidi-
telný a i my doporučujeme výrobcům pří-
spěvek uvádět viditelně.

Povinnosti distributorů

Poslední prodejce EEZ musí zajistit, aby
konečný uživatel měl při nákupu EEZ mož-
nost bezplatně odevzdat ke zpětnému od-
běru odpadních EEZ v místě prodeje nebo
dodávky nového EEZ, a to ve stejném
počtu kusů prodávaného elektrozařízení
podobného typu a použití. Dále musí po-
slední prodejce určených k použití v do-
mácnostech zajistit, aby konečný uživatel
mohl bezplatně odevzdat ke zpětnému od-
běru EEZ pocházející z domácností,
u něhož žádný z vnějších rozměrů nepře-
sahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní
značku a bez vázání na nákup zboží,
v místě prodeje nového EEZ nebo v jeho
bezprostřední blízkosti po celou provozní
dobu, jestliže velikost prodejní plochy ur-
čené k prodeji EEZ je alespoň 400 m2. Po-

slední prodejce EEZ je povinen písemně
informovat konečného uživatele o mož-
nostech zpětného odběru.

K čemu slouží kolektivní systém

Kolektivní systém je soukromý právní sub-
jekt, který na dobrovolné bázi sdružuje vý-
robce a dovozce elektrických nebo elektro-
nických zařízení, za něž plní jejich povin-
nosti týkající se zpětného odběru a recy-
klace, které jim ukládá zákon o odpadech.
Pokud si chce výrobce tyto své povinnosti
plnit individuálně, tak to samozřejmě lze,
ale může to být pro něj velmi nákladné.
Proto se mohou výrobci sdružovat a zaklá-
dat si specializované firmy tzv. kolektivní
systémy, které zastupují více výrobců (řá-
dově jde často o stovky i tisíce výrobců
v rámci jednoho kolektivního systému).
Kolektivní systém se zavazuje za své účast-
níky sbírat všechna použitá zařízení bez
ohledu na značku a datum, kdy tato elek-
trozařízení byla uvedena na trh. Financo-
vání sběru je zajištěno z příspěvků na recy-
klaci, které výrobci a dovozci dle svého trž-
ního podílu odvádějí do svého kolektiv-
ního systému. Výrobcům vydává povolení
k vytvoření kolektivního systémů Minister-
stvo životního prostředí ČR.  Je ovšem
třeba zdůraznit, že klíčová odpovědnost je
na výrobcích. Ti se účastí v kolektivním sy-
stému v žádném případě nezbavují odpo-
vědnosti za správný sběr a recyklaci elek-
troodpadu. Případné sankce za neplnění
povinnosti výrobce tedy kontrolní orgány
udělují v první řadě jim a nikoliv kolektiv-
nímu systému. To je velmi dobré opatření,
které má zabránit tomu, aby výrobci nere-
zignovali na kontrolu kolektivního sy-
stému, jehož jsou členem.  

I elektroodpad může být cenný 
(nebo také ne)
Jak již bylo řečeno, elektroodpad může být
často zajímavým zdrojem druhotných su-
rovin a jako takový získat pozitivní ekono-
mickou hodnotu. Tu má v situaci, kdy
výnos z prodeje surovin vyseparovaných
z elektroodpadu pokryje, nebo dokonce
převýší náklady na sběr, svoz a ekologické
zpracování elektroodpadu. Tak je tomu ze-
jména u mobilních telefonů, počítačů nebo
dalších zařízení z oblasti IT a telekomuni-
kací. Jsou to typické příklady elektrood-
padu s tzv. pozitivní ekonomickou hodno-
tou. 

To se ovšem netýká např. právě zářivek
a jiných světelných zdrojů. Zářivky jsou
elektrozařízení s tzv. negativní ekonomic-
kou hodnotou. Náklady na jejich sběr a re-
cyklaci jsou enormní a většina kolektivních
systémů o ně proto nejeví zájem.  A proto
právě podle míry sběru zářivek lze poznat
opravdu odpovědný a kvalitní kolektivní
systém. �

Petr Číhal
Obchodní ředitel společnosti Ekolamp

S využitím studie společnosti EEIP 
„Analýza tržních a institucionálních 

charakteristik trhu zpětného odběru 
elektrozařízení s ukončenou životností ve

vybraných evropských zemích“
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Pražské
smyčcové
duo
Doc. Mgr. Miloš Černý
Absolvent Konzervatoře v Plzni ve hře housle
a klavír, absolvent HAMU – obor housle a sólový
zpěv, stážista Institutu Gnessinych v Moskvě (sólový
zpěv). Dále absolvoval Interní uměleckou aspiranturu
na HAMU, Habilitační řízení na DAMU, v r. 2012
jmenován docentem na DAMU. Byl členem
prestižních souborů: Kocianovo kvarteto, Sukův
komorní orchestr, PKO, Virtuosi di Praga….
Absolvoval 2500-3000 koncertů po celém světě.
V současné době koncertuje, působí jako pedagog 
na DAMU a na Mezinárodní konzervatoři. 

Mgr. Eva Šašinková
Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského,
absolventka HAMU v Praze – obor kontrabas.
Nositelka řady mezinárodních ocenění, laureátka
mezinárodní kontrabasové soutěže v Parmě (Itálie),
v Mittenwaldu (Německo) a II. celosvětového festivalu
kontrabasistů v Avignonu (Francie), absolutní vítězka
Mezinárodní soutěže v Debrecenu (Maďarsko) a v ČR.
Držitelka Ceny Josefa Hlávky – „Nadání Hlávkovy
nadace“. Věnuje se sólové a komorní činnosti. Je
členkou Českého komorního tria, Dua Bohemiabass
s violoncellistou Petrem Šporclem. Je autorkou
odborných hudebních publikací pro děti.

Společné projekty:
Úklona klasikům – z cyklu pořadů „Jak se hladí duše“
s básníkem Františkem Novotným
Rozhovory mezi houslemi a kontrabasem 
– koncert s povídáním o smyčcových nástrojích
Věnec ze zpěvů vlastenských 
– pořad o Českém národním obrození
Lidové vánoce v českých a moravských vesnicích 
– povídání o dobových zvycích a koledách
Typy vystoupení: – komorní koncerty, vernisáže

– kongresy, společenské akce
– odborné konzultace, kurzy

Věda a umění k sobě od nepaměti patří
Pražské smyčcové duo nedávno s velkým úspěchem
vystoupilo v Energetickém klubu a na slavnostním
vyhlášení soutěže Franchisa roku.

uslyšíte:
HISTORIE 
– housle a kontrabas ve skladbách klasiků
SOUČASNOST
– zpěv, který je nedílnou součástí života a kultury
BUDOUCNOST 
– theremin – první hudební nástroj, na který se
hraje, aniž by se hráč čehokoliv dotýkal. Kromě
lidské dovednosti potřebuje energii –
ELEKTŘINU, bez které se neobejde

www.prazskesmyccoveduo.cz

foto Ivan Král



V důsledku ukončení intervencí ČNB
se firmy daleko více zajišťují vůči
kurzovým rizikům. Vyplývá to z vý-

sledků hlavního exportního průzkumu,
který připravila Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků (AMSP ČR) ve
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu ČR (MPO).

Průzkum připravila agentura Ipsos na
vzorku 500 malých a středních exportérů.
Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR se zajímala mimo jiné o to,
jakým směrem se český export ubírá.
Z průzkumu vyplývá, že roste počet čes -
kých podniků, které vyvážejí i mimo Evrop-
skou unii.

„Ve srovnání s loňským rokem vidíme
nárůst firem exportujících i za hranice Ev-
ropské unie, a to zejména do zemí ze Spo-
lečenství nezávislých států a na Blízký vý-
chod. Trhy v zemích SNS oživují, tahou-
nem se začíná opět stávat Rusko, které po
několika letech propadu roste dle aktuál-
ních statistik za první čtyři měsíce mezi-
ročně o 21 %. Podíl firem exportujících do
alespoň 11 zemí stoupl oproti loňsku
o 7 %. Ze zemí Evropské unie je velký
zájem o Německo, do kterého firmy plánují
rozšířit export nejčastěji,“ uvádí Karel Hav-
líček, předseda představenstva AMSP ČR.

Z průzkumu vyplývá, že firmy si věří,
sází na kvalitu svých výrobků a nespoléhají
na to, že by hlavní konkurenční výhoda
byla v nízkých cenách.  Podnikatelé čím dál
více míří za vyšší přidanou hodnotou, a to
na bázi speciálních služeb. Hlavní bariérou
exportních aktivit se stává vysoká byrokra-
cie, která na podniky dopadá a brání jim
v primárních obchodních aktivitách a na
rozdíl od minulého roku podniky daleko in-
tenzivněji řeší kurzová zajištění. Začíná se
rovněž projevovat nedostatek kvalifikova-
ných pracovníků.

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že z ši-
roké škály státních podpůrných služeb tý-
kajících se exportu oceňují firmy nejvíce
podporu jejich prezentace v zahraničí. Dále
hraje pro firmy důležitou roli také infor-
mační servis, exportní pojištění, asistenční
služby státu v zahraničí i exportní vzdělá-
vání.

„Stát se dlouhodobě snaží podporovat
malé a střední podnikatele, a to samo-
zřejmě i v oblasti exportu. Jednou z nej-
důležitějších částí celého exportního pro-
cesu je úspěšný vstup na zahraniční trh,
ve kterém firmám pomáhá státní služba
prezentace v zahraničí. Uvědomujeme si,
že pro malé a střední podniky nejsou nej-
podstatnějším nástrojem podpory podni-

katelské mise, ale naopak vyžadují infor-
mační a marketingový servis, osobní pod-
poru v místě vývozní destinace a finanční
exportní nástroje,“ vysvětluje ministr prů-
myslu a obchodu Jiří Havlíček.  

Agentura CzechTrade je s ohledem na
institucionální sféru pro podnikatele
dlouhodobě nejpřirozenějším partnerem
a je jimi vnímána jako prověřená a nezá-
vislá státní podpora. Nejčastěji využíva-
nou službou agentury je dle výzkumu
podpora účasti na zahraničních výsta-
vách a veletrzích, které využilo 71 %
firem. 46 % pak dále využilo službu ex-
portní konzultace a 45 % vyhledání ob-
chodního partnera. Tři čtvrtiny exportérů,
kteří mají zkušenost se službami agentury
CzechTrade, mají zájem její služby využí-
vat i nadále.

„Mezi nejčastější důvody, proč exportéři
využívají služeb agentury CzechTrade, patří
kromě pomoci s marketingem a propagací
také vyhledávání vhodných obchodních
partnerů či distributorů. Největší přínos fir-
mám podle průzkumu přináší naše celo-
světová síť zahraničních zástupců, kteří
velmi dobře znají daná teritoria a mohou
tak exportérům poskytnout cenné know-
how,“ říká Radomil Doležal, generální ře-
ditel agentury CzechTrade. �
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Exportní průzkum: Ožívá Rusko a mimoevropské trhy
Malé a střední firmy začínají opět exportovat do Ruska a ostatních zemí SNS. Stále ale dominují trhy
EU, kam vyváží 99 % našich exportérů. Nejžádanější státní podporou je agentura CzechTrade, jejímž
největším přínosem je podle firem fyzická přítomnost zahraničních zástupců v teritoriích. 



Do šesti kategorií soutěže se přihlá-
silo celkem 260 projektů. Odborná
porota letos vybírala dva nejlepší

projekty zaměřené na úsporu energie
a ochranu přírody v kategoriích Obec,
Kutil, Firma, Mládež a Stavba. Jednomu ze
dvou nominovaných projektů v každé ka-
tegorii mohou nyní lidé poslat svůj hlas.
„Novinkou 9. ročníku soutěže je způsob
zvolení celkového vítěze. Letos o něm totiž
rozhodne odborná porota Akademie věd
ČR,“ říká Martin Dvořák, člen představen-
stva E.ON Energie, a. s., organizátora sou-
těže v České republice. „I letos pak v sou-
těži figuruje kategorie Nápad, která patří
všem nezrealizovaným projektům se za-
měřením na úsporu energie či ochranu ži-
votního prostředí. Nominace v této speci-
fické kategorii budeme znát až koncem
září. Vítěze kategorie Nápad vybíráme
sami za pomoci odborníků, veřejnost pro
něj nehlasuje,“ dodává.

V kategorii Obec nominovali odborníci
jihomoravskou obec Šitbořice, která pro-
vozuje unikátní systém třídění odpadu, do
něhož přímo zapojuje místní obyvatele.
Proti ní stojí město Hronov, kde se od roku
2011 podařilo snížit energetickou nároč-
nost městských budov – zateplit školy či
modernizovat kotelnu městského divadla.
Společnost BSB Prádelny uspěla v katego-
rii Firma se svou ekologickou prádelnou
v Olomouci, jež odebírá energii a teplo
z blízké bioplynové stanice a využívá eko-

logicky odbouratelné prací prostředky.
O nominaci se dělí s obchodním řetězcem
Lidl, který v pražských Průhonicích zpro-
voznil první energeticky úsporný super-
market v České republice.

V kategorii Mládež komisi zaujala stu-
dentská architektonická soutěž Český os-
trovní dům s ambicí stavět energeticky so-
běstačné domy s minimálními nároky na
dodávku energie ze sítí. Druhou nominaci
získala Rekola, původně studentský pro-
jekt, jenž podporuje veřejné sdílení kol,
takzvaný bikesharing. Zaparkované růžové
kolo si lze půjčit, neomezeně na něm jez-
dit, a nakonec ho kdekoliv uzamknout pro
dalšího cyklistu.

V kategorii Kutil porota ocenila projekt
Tomáše Nezvala z Plumlova, který do sou-
těže přihlásil své digitální zařízení BeeSpy.
To díky citlivému měření různých veličin
nabízí českým včelařům přesné informace
o stavu jejich včelstva. Monitoring včelí
aktivity bude v soutěži soupeřit s projek-
tem Recyklovaná móda, za nímž stojí stu-
denti Střední uměleckoprůmyslové školy
v Jihlavě. Mladí umělci učí lidi, jak vyrobit
například z gramofonové desky kabelku.
V soutěžní kategorii Stavba byl nomino-
ván pražský dům, jehož střechu tvoří mo-
křadní porost schopný vyčistit odpadní
vodu na základě přirozených biologických
procesů. Jeho konkurentem v soutěži je
developerský projekt v pražských Maleši-
cích s názvem Ecocity. Jedná se o bytové

domy postavené v energeticky pasivním
standardu.

Pro vítěze jednotlivých kategorií mohou
lidé hlasovat na webu soutěže www.ener-
gyglobe.cz až do 30. září. Nejlepší projekty
pak obdrží řadu cen od partnerů soutěže.
Vítěz každé soutěžní kategorie vyhraje
kondenzační kotel Vaillant, vysavač od
Miele a v neposlední řadě vůz ŠKODA CI-
TIGO G-TEC s pohonem na stlačený zemní
plyn (CNG) k užívání po dobu jednoho
roku zdarma. Celkový vítěz navíc získá vůz
ŠKODA OCTAVIA G-TEC a tepelné čer-
padlo Vaillant. Dalšími partnery soutěže
jsou CETELEM, HORNBACH, KOH-I-NOOR
HARDTMUTH, NAREX Bystřice a Minister-
stvo zemědělství ČR. Tito partneři posky-
tují zvláštní ocenění pro vítěze vybraných
kategorií.

„Řada zajímavých odměn je připravena
také pro samotné hlasující. Každý, kdo se
do hlasování zapojí, může získat výtvarné
potřeby od KOH-I-NOOR HARDTMUTH
nebo pracovní nástroje od NAREX Bys-
třice. Hlavní výhrou je vůz ŠKODA CITIGO
G-TEC k užívání na jeden rok zdarma,“ do-
dává Vladimíra Glaserová z organizačního
týmu soutěže. Vítězové jednotlivých kate-
gorií 9. ročníku soutěže E.ON Energy
Globe budou představeni v říjnu na slav-
nostním vyhlášení, které i letos odvysílá
Česká televize. Více informací o soutěži
i hlasování je možné najít na webu
www.energyglobe.cz

Máme energii být jiní...
Nominované projekty 9. ročníku prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe byly 20. června
slavnostně představeny v Praze. O vítězích pěti kategorií rozhodne veřejnost v online hlasování.
Celkového vítěze soutěže letos vybere porota složená z členů Akademie věd ČR a dalších odborníků.
Každý hlasující může vyhrát auto ŠKODA CITIGO G-TEC na rok zdarma a řadu dalších zajímavých cen
od partnerů soutěže.
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Ekologická prádelna 

Efektivní využití energie v prádelně je
nejen šetrné k životnímu prostředí, ale
díky úsporám energie umožňuje provozo-
vateli nabízet své služby za zajímavé ceny.
Ekologická prádelna BSB, s.r.o., v Olo-
mouci odebírá elektrickou energii a od-
padní teplo z blízké bioplynové stanice,
využívá ekologicky odbouratelné prací
prostředky a garantuje bezinfekčnost
prádla.

Praní prádla pro hotely, restaurace či
nemocnice je energeticky náročné a navíc
se při něm používá mnoho škodlivých
chemikálií. Prádelna BSB, s.r.o., v Olo-
mouci jde na svůj nelehký úkol jinak. Pro
své stroje využívá elektřinu z obnovitel-
ného zdroje – z bioplynové stanice – a dále
také odpadní teplo z vody, která chladí ko-
generační jednotky. Teplo se v prádelně
využívá pro předehřívání prací vody a také
k sušení prádla v teplovodních sušičkách.
Zatímco běžně používané elektrické sušení
je energeticky a finančně velmi náročné,
teplovodní technologie umožnila velké
úspory nákladů na provoz.

Tím ale výčet zdejších ekologických tech-
nologií nekončí. Prádelna důsledně po-
užívá ekologicky odbouratelné prací pro-
středky, díky čemuž zásadním způsobem
snižuje dopad svého provozu na okolní ži-
votní prostředí. Svým zákazníkům přitom
může garantovat bezinfekčnost prádla.

Prádelna v Olomouci je dokladem vý-
hodné spolupráce energeticky náročného
provozu a technologií pro výrobu elek-
trické energie a tepla z obnovitelných
zdrojů. Prádelna nejen výrazně zvyšuje
svou energetickou nezávislost, ale díky vy-
užití zelené energie z přilehlé bioplynové
stanice také dokáže svým zákazníkům na-
bídnout atraktivní ceny svých služeb.

Úspora energie v Lidlu

Nákupní řetězce si s ekologickým provo-
zem svých obchodů zatím příliš hlavy ne-

lámou. Jednou z výjimek je řetězec Lidl,
který v pražských Průhonicích otevřel pro-
dejnu šetrnou k životnímu prostředí. Pro-
dejna využívá mimo jiné tepelná čerpadla
pro vytápění, ekologické chladivo,
úsporné LED osvětlení a také aktivní vě-
trací systém s rekuperací tepla.

Prodejna společnosti Lidl v Průhonicích
je ukázkou toho, že i starou nevyhovující
provozovnu lze s trochou snahy proměnit
na moderní supermarket využívající nej-
různější úsporné a ekologické technologie.
Prodejnu například vytápí tepelná čer-
padla napojená na podlahové vytápění
a o větrání se stará aktivní systém s reku-
perací tepla napojený na čidla koncentrace
CO2 ve vzduchu.

Radikální proměnou prošly také chladicí
systémy – prodejna nyní místo starých ne-
ekologických chladiv používá k životnímu
prostředí mnohem šetrnější propan. Sou-
částí prodejny, kterou osvětlují úsporné
LED diody, je také systém pro recyklaci od-
padů a technologie pro zachytávání deš-
ťové vody.

Nová prodejna v Průhonicích je dobrou
ukázkou moderního supermarketu navrže-
ného s ohledem na úspory energie a eko-
logický provoz. Firma plánuje tímto způ-
sobem rekonstruovat další své provo-
zovny po celé České republice.

BeeSpy – monitorování včel

Systém pro monitorování včel BeeSpy na-
bízí českým včelařům přesné informace
o stavu jejich včelstva. Citlivá digitální
váha v kombinaci s dalšími technologiemi
umožňuje lépe plánovat prohlídky včel-
stva, a tím také optimalizovat výnos
medu.

Základem systému BeeSpy je citlivá di-
gitální váha, která po vložení pod úl celo-
ročně monitoruje změny v hmotnosti
včelstva. Právě hmotnost je základní veli-
činou, která indikuje stav včelstva,
a umožňuje jejich majiteli omezit pro-

hlídky úlů, které mohou včely stresovat,
a tím mít negativní vliv i na související vý-
nosy medu.

Vedle hmotnosti úlu dokáže zařízení
BeeSpy monitorovat také teplotu, vlhkost
a v případě spojení se solární jednotkou
také sluneční aktivitu (délku dne, oblač-
nost a podobně). Mimo to nabízí BeeSpy
i základní bezpečnostní funkce, jako je
upozornění na náhlou změnu hmotnosti
(krádež nebo vyrojení včel). Všechna zmí-
něná data jsou přitom odesílána na vzdá-
lený server a včelaři je mají k dispozici on-
line na svém mobilním telefonu nebo po-
čítači.

BeeSpy je zajímavým konceptem, který
může napomoci k efektivnímu boji s úbyt-
kem včel. Včelařům dává šanci monitoro-
vat své úly 24 hodin denně, a takto získaná
data využít k zlepšení svých výnosů. Dlou-
hodobým cílem projektu je pak vytvořit
orientační mapu včelstev v České repub-
lice, která by mohla poskytnout cenné in-
formace pro efektivnější rozmístění úlů.

Recyklovaná móda

Lidé by se měli naučit myslet ekologicky,
vytvářet minimum odpadů a třídit je.
Právě tato myšlenka stála za zrodem pro-
jektu Recyklovaná móda. Skupina stu-
dentů ze Střední uměleckoprůmyslové
školy v Jihlavě společně vytvořila z nepo-
třebného oblečení a dalšího materiálu ko-
lekci 60 oděvů a doplňků. Kolekce oděvů
a interiérových doplňků vznikla na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě coby
součást ročníkových prací na téma „Recy-
klace“.

Studenti a studentky vybraných oborů
společně vytvořili celkem 50 oděvů a 10
interiérových světelných doplňků. Pro je-
jich výrobu přitom využili výhradně nepo-
třebné materiály, mezi jinými například
PET lahve, starý papír, porcelánové střepy,
staré gramofonové desky nebo použité ča-
jové sáčky.
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Vzniklá kolekce vzbudila velký zájem
také u ostatních studentů školy, kteří se za-
pojili do přípravy propagačních materiálů
a informačního videa. Žáci společně vy-
tvořili také několik DVD s instruktážními
filmy, které na jednoduchých příkladech
ukazují způsob výroby praktických vý-
robků z opětovně použitých nebo recyklo-
vaných materiálů. Instruktážní videa byla
doposud distribuována do 150 základních
škol.

Projekt Recyklovaná móda ukazuje ne-
násilný a hravý způsob, jak seznámit
s problematikou třídění odpadu a jeho vy-
užitím širokou veřejnost. Díky instruktáž -
ním videím má dopad nejen na nejbližší
okolí, ale svou myšlenku šíří po celé České
republice. Aktuálně také probíhá v rámci
Kraje Vysočina putovní výstava, na níž se
s myšlenkou projektu a úvodní kolekcí re-
cyklované módy seznámilo již téměř 8 500
lidí.

Inteligentní systém 
nakládání s odpady
Jihomoravská obec Šitbořice provozuje
unikátní systém třídění odpadu, do kte-
rého přímo zapojuje místní obyvatele. Ti
mohou svůj odpad doma třídit do označe-
ných pytlů a obec jim pak jako odměnu
vrací část běžných poplatků za svoz komu-
nálního odpadu. Každá domácnost má
svůj „odpadový účet“, kde si může zkon-
trolovat, kolik a jakého odpadu se jí poda-
řilo vytřídit nebo jaká ji náleží odměna.

Unikátní systém třídění odpadu a moti-
vace obyvatel funguje již od roku 2012 a je
postupně zdokonalován. Obyvatelé obce
mohou doma třídit odpad do připrave-
ných a označených pytlů, ke třídění je při-
tom motivuje nejen ochrana životního
prostředí, ale také nižší poplatek za svoz
komunálního odpadu. Nejlepší třídiči za
odpad platí pouhých 130 Kč ročně.

O chod systému se stará obec spolu
s několika dobrovolníky. Každá domác-

nost dostává pytle opatřené čárovým
kódem určené na jednotlivé druhy od-
padu. Dobrovolníci a brigádníci pak na zá-
kladě čárových kódů vkládají informace
o svezených pytlích na web. Každá do-
mácnost si díky tomu snadno zjistí, kolik
odpadků vytřídila a jak snížila svůj roční
poplatek.

Systém třídění odpadu v Šitbořicích je
dobrým příkladem zapojení lokální komu-
nity do ekologicky prospěšného projektu.
Díky třídění se v obci během čtyř let po-
dařilo snížit objem komunálního odpadu
o více než 50 %. Ročně se v obci vytřídí
přes 145 tun zpracovatelných surovin. Do
projektu je zapojena většina domácností
v obci a na celý systém třídění odpadu
není potřeba doplácet z obecního roz-
počtu. 

Snižování energetické náročnosti
městských budov
Od roku 2011 pracují v Hronově na snižo-
vání energetické náročnosti městských
budov. Dosud se obci podařilo zateplit
mateřské a základní školy a modernizovat
devět zdrojů tepla včetně kotelny v bu-
dově Jiráskova divadla. Modernizace
technologií přitom město financuje meto-
dou EPC, tedy formou financování z bu-
doucích úspor na nákladech za energii.

Město Hronov začalo svá úsporná opa-
tření realizovat v roce 2011. Od té doby se
mu podařilo zateplit budovy základních
i mateřských škol, modernizovat kotelnu
v městském divadle a nahradit většinu za-
staralých zdrojů tepla v městských budo-
vách moderními kondenzačními kotli na
plyn. Celkem tak město ročně ušetří na
energii 1,5 milionu korun ročně a do ovz-
duší vypustí o 187 tun méně emisí CO2.

Úsporná opatření město za pomoci
partnerů realizovalo pomocí metody EPC
(Energy Performance Contracting). Tyto
projekty se nehradí ihned, ale naopak se
postupně splácejí z budoucích smluvně

zaručených úspor. Díky úsporným opatře-
ním město do roku 2016 ušetřilo na pro-
vozních nákladech 5,7 milionů korun, což
je dokonce o 13 % více, než činila kalku-
lace a splátky projektů v rámci EPC.

Během druhé etapy úsporných projektů
chce letos město Hronov modernizovat
také veřejné osvětlení. Stávající pouliční
lampy by měla nahradit moderní LED
světla s výrazně nižšími energetickými ná-
roky a autonomní regulací světelného
toku v nočních hodinách. Nové veřejné
osvětlení by mělo ušetřit 78 % nákladů na
energii a město bude jeho výstavbu reali-
zovat rovněž pomocí metody EPC.

Český ostrovní dům

Projekt Český ostrovní dům dává studen-
tům prostor zkoumat možnosti soběstač-
ných domů, které se nemusejí spoléhat
na obecní nebo městskou infrastrukturu,
ale starají se samy o sebe. Tento proces
přináší mnoho užitečných poznatků, které
jsou aplikovatelné do běžné zástavby.
Veš keré aktivity projektu pomáhají šířit
nápady vedoucí k šetrnějšímu provozu
staveb při zachování moderního stan-
dardu života.

Ostrovní domy jsou kompletně odpo-
jené od inženýrských sítí, samy si vyrábějí
elektrickou energii, teplo nebo vodu. Byd-
lení šetrné k životnímu prostředí propo-
juje funkční architekturu s technologiemi
a udržitelným využitím přírodních zdrojů.
Díky studentům architektury se tento druh
výstavby stává reálnou možností blízké
budoucnosti a zároveň přináší spoustu
poznatků i pro běžnou zástavbu.

Studenti architektury a stavebnictví do
soutěže Český ostrovní dům předkládají
projekty energeticky soběstačných domů.
Jde o takzvané off-grid (ostrovní) stavby,
které jsou nezávislé na běžných rozvod-
ných sítích. Aktivit druhého ročníku sou-
těže se účastnilo až 350 studentů, což z ní
dělá největší studentskou soutěž svého
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druhu v ČR. Nadějné talenty společně se
špičkami v oboru na základě návrhů aktu-
álně pracují na veřejně přístupném proto-
typu ostrovního rodinného domu, který
by měl vzniknout v roce 2018. Samotná
tvorba, realizace i provoz domu podpoří
vzdělávání studentů i odborníků v oboru.

Projektu Český ostrovní dům se pozo-
ruhodně daří šířit veřejností téma nezávis-
lých staveb a zvětšovat tak počty lidí, kteří
o šetrnějším bydlení začínají uvažovat.
Díky soutěži vznikají důmyslná řešení, jak
postavit plně funkční, soběstačné, pokro-
kové, pohodlné a přitom krásné domy pro
bydlení.

Rekola Bikesharing 
– sdílení kol ve městě
Pokud ve městě vidíte zaparkované rů-
žové kolo, můžete si jej půjčit, jezdit na
něm neomezeně dlouho a nakonec kolo
kdekoliv uzamknout pro dalšího jezdce.
Právě tímto způsobem funguje bikesha-
ring, systém veřejného sdílení kol, za kte-
rým stojí český projekt Rekola, zrealizo-
vaný týmem mladých lidí. Rekola jsou
bezstanicový systém sdílených růžových
kol s více než 10 000 uživateli, který
úspěšně funguje již v 5 českých městech:
Praze, Brně, Českých Budějovicích, Olo-
mouci a Teplicích.

Rychlá a pohodlná jízda po městě, še-
trnost k životnímu prostředí nebo čistě ra-
dost z jízdy jsou hlavní motivací, která
přivádí k Rekolům každý den další uživa-
tele. Rekola mění myšlení lidí o pohybu
po městě. Propagují myšlenku, že si
každé město zaslouží vlastní systém sdí-
lených kol. Díky unikátní technologii jsou
Rekola minimálně 5krát levnější než tra-
diční stanicové bikesharingové systémy.
Bikesharing si tak mohou dovolit i města
s populací od 100 tisíc do 2 milionů oby-
vatel.

Městská kola s výraznou růžovou bar-
vou a logem Rekola.cz jsou sestavena

z pečlivě vybraných součástek: atypický
městský nízký rám, košík integrovaný v ři-
dítkách, blatníky, světla, polohovatelné
sedlo či zvonek nesmí na žádném z Rekol
chybět. Růžová kola v ulicích najdete
a půjčíte přes mobilní aplikaci Rekola.
Stačí se registrovat a vybrat si vhodný
tarif pro jízdu: od jednorázových výpůjček
přes měsíční členství až k členství celoroč-
nímu.

Rekola jsou zaparkována u městských
cyklostojanů či zábradlí. Vtip je v tom, že
kolo jde půjčit a vrátit na jakémkoliv do-
stupném místě v růžově vyznačené zóně.
Jen v loňském roce se na růžových kolech
uskutečnilo více než 94 000 jízd.

Chytrý dům 
s květinovou mokřadní střechou
V husté zástavbě pražských činžáků vy-
růstá ze země dům pokrytý květinami.
Moderní ekologické obydlí zasazené do
jednoho z městských vnitrobloků má totiž
místo střechy květinový záhon. Střecha
z květin přitom funguje jako kořenová
střešní čistička odpadní vody. Pasivní
dům navíc využívá vlastní obnovitelné
zdroje energie a svou existencí nijak ne-
zatěžuje okolí.

Mezi domy v centru Prahy by podob-
nou stavbu čekal jen málokdo. Dřevěný
dům vyplňuje prostor činžovního vni-
trobloku, a přesto zachovává jeho pří-
rodní plochu v celém rozsahu. Mo-
křadní střecha stavby doplňuje okolní
zelený trávník. Pokrývka domu z mo-
křadních rostlin navíc funguje jako
střešní kořenová čistička, a využívá tak
unikátního systému čištění odpadní
vody.

Dřevem obložený pasivní dům je inspi-
rací pro šetrné bydlení. Navíc je plný chyt-
rých řešení, díky nimž je například teplý
vzduch vstupující do domu využíván k su-
šení prádla. Zároveň v zimě předehřívá
a v létě chladí.

Přírodní dům je unikátní také systémem
vytápění, který kombinuje zemní výmě-
ník, fotovoltaiku a akumulaci energie.
Zemní výměník spolu s fotovoltaikou šetří
energii na vytápění. Voda z vlastní čis-
tičky, která je využívaná například na spla-
chování, dokáže navíc ušetřit více než
50 % používané vody. Energeticky dosa-
huje stavba třídy A, do níž jsou řazeny
domy s vůbec nejnižší náročností.

Zdravé a úsporné bydlení 
– Ecocity Malešice

Obytný soubor s názvem Ecocity Male-
šice v Praze 10 je prvním příkladem vel-
kého developerského projektu bytových
domů vystavěných v pasivním standardu.
Svým obyvatelům nabízí nejen ekologické
a úsporné bydlení, ale také kvalitní byty
se zdravým vnitřním prostředím a vý-
hledy do zeleně.

Výstavba domů v klidné městské části
Prahy 10 – Malešicích je do detailu pro-
myšlená už od samotného začátku. Úko-
lem developera bylo postavit moderní
bydlení, které minimálním způsobem za-
těžuje životní prostředí. Již na začátku vý-
stavby se optimalizovaly nosné kon-
strukce a použily se vápenopískovcové
bloky pro nosné stěny.

Všechny domy jsou navrženy v energe-
ticky pasivním standardu. Důmyslny ́ sy-
stém řízeného větrání s rekuperací zajiš-
ťuje neustálý přísun čerstvého vzduchu
a tepelnou pohodu. Obyvatelé malešic-
kého Ecocity tak nezažijí v bytech pocit vy-
dýchaného vzduchu, čistý vzduch v inte-
riéru pomáhají udržovat vstupní prachové
filtry.

Promyšlené je také okolí domů. Vsako-
vání dešťové vody na pozemku je zajiš-
těno pomocí vsakovacích košů. Architekti
dbali na zachování přírodního rázu kra-
jiny. Kromě zelených střech garáží zpří-
jemňuje bydlení kombinace privátní a ko-
munální zeleně. �

61
2I2017



Během úvodního zasedání ministrů byla
mezi zástupci 47 členských států ote-
vřena diskuze ke zprávě generálního

tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda
o stavu demokracie, lidských práv a právního
státu v Evropě, vydaná letos v dubnu. Čle-
nové RE také vyzvali k ratifikaci nové úmluvy
o trestných činech ve vztahu ke kulturnímu
majetku. Návrh této úmluvy je reakcí na ná-
růst objemu kulturního majetku, původem
především z Iráku a Sýrie, s nímž se obcho-
duje na západních trzích. Výdělky z prodeje
jsou pak významným zdrojem příjmů nestát-
ních ozbrojených skupin a teroristických or-
ganizací, které za tímto účelem neváhají
kompletně zničit archeologicky cenná území.
Dále byly přijaty revidované směrnice
o ochraně obětí teroristických činů a také
Akční plán na ochranu dětí uprchlíků a mi-
grujících dětí v Evropě, který slibuje vylep-
šení poručnického systému a lepší začlenění
dětí do společnosti.

Samotný akt předání předsednictví poskytl
ministru Zaorálkovi příležitost, aby poděkoval
kyperskému předsednictví: „Děkuji Kypru za
dosavadní aktivity během jejich předsednictví
a za konkrétní výstupy, které z kyperského
předsednictví vznikly,“ řekl kyperskému minis -
trovi zahraničí Ioannisu Kasoulidesovi. Ministr
Zaorálek také zdůraznil fakt, že v době před
prvním předsednictvím v této organizaci po-
čátkem 90. let představovala Rada Evropy ná-
vrat k demokracii. „Jsme si jasně vědomi, jak
důležitou roli hrála Rada v transformačním
procesu naší země k demokracii během 90.
let.“

Kromě ministerského zasedání v Nicósii
představil ministr předsednické priority i na
dalších mezinárodních fórech. Dne 30. května
2017 tak učinil před představiteli Byra a tzv.
Stálého výboru parlamentního shromáždění
RE v Praze. 1. června 2017 pak ministr Zaorá-
lek představil priority na zasedání Stálé rady
OBSE ve Vídni a dne 27. června vystoupil
coby předseda Výboru ministrů v plénu Par-
lamentního shromáždění RE ve Štrasburku.

Náměstek ministra zahraničních věcí Ivo
Šrámek se 24. května setkal s velvyslanci člen-
ských a pozorovatelských zemí Rady Evropy.
Seznámil je s prioritami a programem če-
ského předsednictví ve Výboru ministrů Rady
Evropy. Během setkání zdůraznil význam,
který Česká republika přikládá svému před-
sednictví v Radě Evropy. ČR předsedá Radě
Evropy podruhé v historii od 19. května 2017
do 15. listopadu 2017. Priority českého před-
sednictví jsou propojeny s více než 20 akcemi,
jež budou probíhat v ČR i zahraničí po dobu
následujících šesti měsíců. Ivo Šrámek vyzval
ke spolupráci při posilování lidských práv, de-
mokracie a právního státu. To podle jeho slov
představuje „naši společnou misi v Radě Ev-
ropy“. 

V současné době má Rada Evropy 47 člen-
ských zemí evropského kontinentu (členem
organizace není pouze Bělorusko). USA, Ka-
nada, Mexiko, Svatý stolec a Japonsko mají
status pozorovatele ve Výboru ministrů a Ka-
nada, Izrael a Mexiko v Parlamentním shro-
máždění.

Priority českého předsednictví 
ve Výboru ministrů Rady Evropy
květen – listopad 2017
Česká republika podruhé ve své historii pře-
bírá předsednictví ve Výboru ministrů Rady
Evropy, mezinárodní organizaci, která od
svého vzniku v roce 1949 podporuje evropské
hodnoty a principy demokracie, lidských práv
a právního státu, na nichž dnes spočívá evrop-
ská spolupráce. Pro mnoho Čechů, tak jako
tomu bylo i u jiných národů, v čase před prv-
ním předsednictvím v této organizaci počát-
kem 90. let představovala Rada Evropy návrat
do demokratické Evropy. Členství v Radě Ev-
ropy je pro nás od té doby potvrzením přísluš-
nosti k rodině evropských demokracií, k hod-
notám a principům, které jsou předpokladem
každé svobodné společnosti.

Jednou z pevných záruk demokracie je co
nejširší účast obyvatel na všech úrovních
správy věcí veřejných. Proto chce české před-
sednictví podporovat aktivity v oblasti místní
demokracie, vedoucí k rozvoji participativní
demokracie a také k posílení demokratických

institucí. Zvláštní pozornost bude věnována
také vzdělávání mládeže i dospělých za úče-
lem posílení jejich rolí při výkonu práv a po-
vinností v demokratické společnosti.

1. Ochrana lidských práv osob patřících
k zranitelným či znevýhodněným
skupinám a podpora rovnosti mužů a žen
Prioritou českého předsednictví je zajištění lid-
ských práv všech osob, tj. včetně osob, které
mohou být v plném a rovném přístupu k lid-
ským právům ve znevýhodněné pozici. To
může souviset se sociálním postavením ně-
kterých skupin obyvatel či menšin, jakož i pře-
trvávajícími názory ve společnosti.

Naplňování lidských práv těchto osob, kam
počítáme i opatření proti sociálnímu vylou-
čení a extrémní chudobě, napomáhá sou-
časně i rozvoji demokracie, neboť posiluje
schopnost příslušníků těchto skupin participo-
vat na životě společnosti, včetně života poli-
tického, ať již na centrální nebo místní úrovni.
V této souvislosti vyzdvihuje české předsed-
nictví potřebu posilování práv všech osob bez
rozdílu prostřednictvím implementace dopo-
ručení Evropské komise proti rasismu a ne-
snášenlivosti, jakož i za pomoci Rámcové
úmluvy na ochranu národnostních menšin
a Evropské charty regionálních či menšino-
vých jazyků. České předsednictví plánuje
uspořádat několik konferencí věnovaných
problematice práv osob náležejících k zrani-
telným či znevýhodněným skupinám.

Členové RE vyzvali k ratifikaci nové úmluvy 
o trestných činech ve vztahu ke kulturnímu majetku
Ministr zahraničních věci Lubomír Zaorálek 19. května v kyperské Nikósii zahájil půlroční
předsednictví České republiky v Radě Evropy. Od května do listopadu ČR přebírá zodpovědnost za
směřování a aktivity Výboru ministrů, výkonného orgánu Rady Evropy (RE).
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Evropa odnepaměti žila s migrací a byla na
migraci závislá. Fenomén migrace nicméně
budí silné emoce a vytváří četné výzvy,
z nichž mnohé nespadají přímo do mandátu
Rady Evropy. Členské státy organizace jsou
především vázány mezinárodními standardy
v oblasti lidských práv, zejména pak Evrop-
skou úmluvou o ochraně lidských práv.
V kontextu migrační krize potom vyvstává
jako citlivá otázka dodržování lidských práv
migrantů, zvláště dětí. Mezinárodní expertní
konference, kterou české předsednictví uspo-
řádá v září 2017 v Praze, se zaměří na právní
a praktické aspekty tématu detencí migrují-
cích dětí a alternativ k nim, které v Radě Ev-
ropy aktuálně rezonuje. Konference se bude,
mimo jiné, opírat o práci zvláštního zmoc-
něnce generálního tajemníka Rady Evropy
pro migraci a uprchlíky, jakož i nový Akční
plán Rady Evropy na ochranu uprchlíků a mi-
grujících dětí.

České předsednictví si je vědomo, že
ochrana práv dětí a podpora rodin tvoří zá-
kladní komponent pro rozvoj a fungování spo-
lečnosti, důkazem čehož je i nejnověji Strate-
gie Rady Evropy pro práva dítěte (2016-2021),
přijatá Výborem ministrů v březnu 2016. Me-
zinárodní expertní konference, organizovaná
v září 2017 v Praze, se bude věnovat dosud
poměrně opomíjenému tématu využívání
opatření vedoucích ke zbavení osobní svo-
body dítěte, nikoli v rámci systému trestní
spravedlnosti, nýbrž jako součásti systému ro-
dinněprávních opatření, sledujících primárně
zajištění ochrany dítěte. Konference vyhod-
notí tuto praxi z hlediska lidskoprávních zá-
vazků a zaměří se i na příklady osvědčené
praxe vybraných států Rady Evropy.

České předsednictví podporuje opatření ve-
doucí k co nejširší ratifikaci a implementaci
Úmluvy o ochraně dětí před sexuálním vyko-
řisťováním a pohlavním zneužíváním (Lanza-
rotské úmluvy), jakož i opatření vedoucí
k účinné implementaci Strategie Rady Evropy
pro práva dítěte. Konference pořádaná v říjnu
2017 připomene 10. výročí od otevření k pod-
pisu Lanzarotské úmluvy.

Současné výzvy, jimž čelí mladí lidé v Ev-
ropě, budou na programu evropského sym-
pozia, které v červnu 2017 propojí v Praze zá-
stupce vlád a nevládních organizací členských
států Rady Evropy. Diskuse se soustředí také
na odpovídající prostředky, s jejichž pomocí
může politika mládeže na tyto výzvy reagovat.

20. výročí otevření k podpisu Úmluvy o lid-
ských právech a biomedicíně (Oviedské kon-
vence) připomene konference pořádaná
v říjnu ve Štrasburku. Konference se bude vě-
novat významu Oviedské konvence v kon-
textu výzev, které přináší vývoj v oblasti bio-
medicíny, zvláště pak s důrazem na práva dětí
v daném ohledu.

2. Posilování právního státu

Česká republika staví svou politiku podpory
lidských práv a demokracie na existujících
mezinárodních závazcích, které vytvářejí uni-
verzální rámec pro ochranu všech meziná-
rodně uznaných lidských práv. Důraz na na-
plňování závazků, které státy přijaly, je cestou
vedoucí k opravdovému zlepšení ochrany lid-
ských práv ve světě. Jinými slovy, nejenom
ratifikace mezinárodních lidskoprávních
úmluv a přístup k nim, ale také důsledné pl-

nění závazků z nich vyplývajících, věcná a ote-
vřená spolupráce s monitorovacími mecha-
nismy a naplňování jejich doporučení vypo-
vídají o vůli státu chránit lidská práva a re-
spektovat principy demokracie a právního
státu.

Jedním ze závazků plynoucích smluvním
stranám z Evropské úmluvy o ochraně lid-
ských práv je výkon rozsudků štrasburského
Soudu. Závaznost a vykonatelnost soudních
rozsudků je jedním z kritérií, která definují stu-
peň rozvoje právního státu. České předsednic-
tví uspořádá v červnu 2017 v Brně konferenci
za účasti předsedů nejvyšších soudů k tématu
závaznosti soudních rozhodnutí. Situaci štras-
burského Soudu budou hodnotit vládní zmoc-
něnci pro zastupování před Evropským sou-
dem pro lidská práva na jejich neformálním
setkání v Praze. Řádná implementace Evrop-
ské úmluvy o ochraně lidských práv na ná-
rodní úrovni je nezbytným předpokladem po-
sílení subsidiární role a celkové akceschop-
nosti štrasburského Soudu. Vzdělávání o sy-
stému Úmluvy zde hraje klíčovou roli. Konfe-
rence v rámci programu Vzdělávání právních
profesionálů v otázkách lidských práv (HELP)
proběhne pod záštitou českého předsednictví
v červnu 2017 ve Štrasburku.

Vláda práva je vnímána jako jeden z pilířů
politického i právního systému. Předpokládá
existenci mechanismů prevence zneužití
moci, nesystémového politického či ekono-
mického vlivu a korupce, jakož i mechanismů
odhalování, trestání a nápravy těchto jevů.
K výstupům 4. hodnotícího kola Skupiny států
proti korupci (GRECO), které bylo věnováno
prevenci korupce ve vztahu k členům parla-
mentu, soudcům a státním zástupcům, pro-
běhne v Praze v listopadu 2017 mezinárodní
konference.

České předsednictví bude podporovat do-
končení modernizace Úmluvy o ochraně osob
se zřetelem na automatizované zpracování
osobních dat (Úmluva č. 108), jakožto pro-
středku k posílení ochrany práva na soukromý
život a na ochranu osobních dat v digitální
éře.

3. Podpora demokracie 
na místní a regionální úrovni 
a reforem ve veřejné správě
Česká republika bude podporovat rozvoj
místní a regionální demokracie jako jednu
z klíčových oblastí v rámci pilíře „demokra-
cie“, se zaměřením na podporu řádné správy
na místní a regionální úrovni a inovačních ná-
strojů, které by usnadnily obcím a regionům
vyrovnat se účinněji se současnými výzvami.
České předsednictví bude zejména podporo-
vat sdílení znalostí a zkušeností ohledně refo-
rem veřejné správy. Důraz bude kladen také
na participativní demokracii jako klíčový prvek
občanské angažovanosti ve veřejném životě
na místní a regionální úrovni. V neposlední
řadě bude české předsednictví podporovat
úzkou spolupráci s Parlamentním shromáždě-
ním, Kongresem místních a regionálních sa-
mospráv Rady Evropy (dále jen „Kongres“)
a nevládními organizacemi v procesu řešení
společných problémů.

České předsednictví připomíná významnou
roli občanské společnosti v procesu rozvoje
demokracie. Bude proto v procesu posilování
občanské angažovanosti na místní i celostátní

úrovni nadále podporovat partnerství s ne-
vládními organizacemi.

4. Podpora vzdělávání k lidským právům
a jazykových dovedností

Česká republika bude pokračovat ve vytvá-
ření a zlepšování nástrojů, které podporují ja-
zykovou a kulturní inkluzi v českých školách,
kde počet žáků s mateřským jazykem odliš-
ným od vyučovacího jazyka stále narůstá.
V této souvislosti hodlá české předsednictví
aktivně spolupracovat s Evropským středi-
skem pro moderní jazyky Rady Evropy (dále
jen „Středisko“) na podpoře aktivit zaměře-
ných na učitele a ostatní vzdělávací odborníky,
které mají za cíl napomoci u žáků rozvíjet me-
zikulturní kompetence a jazykové dovednosti,
jež jsou předpokladem úspěšného vzdělávání.
V rámci čtyřletého programu Střediska na léta
2016-2019 budou tyto aktivity zahrnovat
především spolupráci na přípravě a organi-
zaci mediace a šíření výsledků projektů zamě-
řených na práci v mnohojazyčných třídách,
jakož i na vytvoření evropských standardů
specifikujících úrovně znakové řeči. Spolu-
práce bude probíhat prostřednictvím členství
českého zástupce ve správní radě Střediska
a prostřednictvím českých expertů zapoje-
ných do projektových týmů a sítí.

5. Spolupráce a koordinace 
s dalšími mezinárodními organizacemi
České předsednictví podporuje úzkou spolu-
práci Rady Evropy s Evropskou unií, Organizací
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Organi-
zací spojených národů a dalšími mezinárod-
ními organizacemi vycházeje přitom zejména
z potřeby vzájemné informovanosti podporo-
vané účastí na významných zasedáních part-
nerských organizací, jakož i koordinovaného
přístupu k výzvám, jimž v současnosti Evropa
čelí.

Pokračující konflikty vně i uvnitř Evropy
představují mimořádnou výzvu pro demokra-
cii a naše společné hodnoty. V mnoha člen-
ských státech je na vzestupu extremismus
a radikalismus. České předsednictví společně
s rakouským předsednictvím OBSE uspořádají
kulatý stůl na vysoké úrovni, který bude vychá-
zet z aktivit obou organizací zaměřených na
boj s extremismem a radikalismem. V tomto
ohledu je významným referenčním rámcem
Akční plán Rady Evropy na léta 2015-17 pro
boj proti násilnému extremismu a radikalizaci
vedoucí k terorizmu, přijatý na 125. zasedání
Výboru ministrů Rady Evropy v květnu 2015
v Bruselu.

České předsednictví se bude aktivně spolu-
podílet na konferenci „Svoboda na internetu
a role internetových zprostředkovatelů", pořá-
dané ve spolupráci s rakouským předsednic-
tvím OBSE a s Představitelem OBSE pro svo-
bodu médií v říjnu 2017 ve Vídni.

České předsednictví pokládá úzkou spolu-
práci a partnerství s Evropskou unií za zá-
sadní. V současné době EU kofinancuje řadu
projektových aktivit Rady Evropy. České před-
sednictví bude usilovat o posílení uvedené
spolupráce. Koordinace a pracovní kontakty
mezi Štrasburkem a Bruselem se v posledních
letech zlepšily na všech úrovních. �

Zkráceno, Foto MZVČR
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Je to kysličník uhličitý, který vznikl ži-
votní činností buněk, a jiné plyny, vět-
šinou jedovaté, které jsou blízké lát-

kám, jež se tvoří při hnití mrtvol. Vždyť
v našem těle také stále umírají jednotlivé
buňky a jiné zase vznikají z potravy, již
jsme strávili. Čím více se pohybujeme, tím
více vzduchu potřebujeme. V klidu spotře-
buje člověk za minutu 5 litrů vzduchu, sedí-
li nebo leží, 7 litrů strojí-li, 10 litrů když jde,
25 litrů když lehce pracuje, 40 litrů když
pracuje těžce a 60 litrů když vykonává na-
máhavé výkony sportovní. Člověk, jenž 16
hodin bdí a z toho 8 hodin pracuje, spotře-
buje denně asi 15-20 tisíc litrů vzduchu
a ročně asi 6 milionů litrů. Představme si
nyní obrovskou spotřebu vzduchu mili-
onového velkoměsta. Čím více, čím dů-
kladněji lidé dýchají, čím hlubšími výdechy
své plíce pročišťují, tím jsou zdravější. Dý-
cháním se však vzduch značně mění. Ob-
sahuje-li normální vdechnutý vzduch 21 %
kyslíku, spotřebuje se ho v plících asi 5 %
a pouze 16 % se ho vrací do okolí. Ale
vzduch, který obsahuje pouze 16 % kyslíku,
jest k dýchání naprosto nezpůsobilý,
a proto bychom bez důkladného větrání
vůbec nemohli býti živi a brzy bychom se
udusili. Ale vzduch vydechnutý obsahuje

mnoho kysličníku uhličitého a jiných
plynů, které vesměs jsou zdraví našemu
škodlivé.

Proto se nemůžeme diviti, že lidé v měs-
tech nevypadají tak zdravě jako na ven-
kově a zvláště dětské tvářičky ve velkých
městech brzy poblednou a nemohou-li se
děti aspoň časem nadýchati čerstvého
venkovského vzduchu, snadno churavějí.

Tento stav se zhoršuje ještě tím, že člo-
věk se musí dělit o kyslík vzdušný i se
svými zvířaty a také s ohněm, neboť i oheň
potřebuje kyslík. Kolik jest v městě ko-
mínů, tolik je tam středisk, kde se stále
spotřebovává vzdušný kyslík a nahrazuje
se nedýchatelným kysličníkem uhličitým.
Zvláště obrovské komíny továrenské, od-
vádějící kouř z velikých průmyslových
pecí, spotřebují mnoho kyslíku a nahrazují
jej nedýchatelnými a namnoze jedovatými
plyny.

Každá svíčka, každá lampa petrolejová
nebo plynová spotřebovává kyslík a vyrábí
kysličník uhličitý. Zase můžeme učiniti po-
rovnání. Člověk ležící spotřebuje asi toliko
kyslíku jako dvě hořící svíčky, člověk sedící
asi za 4 svíčky, lehce pracující za 6 a při
tanci za 12 hořících svíček. Kysličník uhli-
čitý ve větším množství dusí lidi a živoči-

chy. Jest ovšem obsažen i ve vzduchu nej-
čistším, ale jen asi 3 díly v 10 000 dílech
vzduchu, kdežto ve vydechnutém vzduchu
jest ho 4 %, tj. 400 dílů v 10 000 dílech
vzduchu. V dobře větraných místnostech
ho nemá býti nikdy obsaženo více než 1 %,
tj. jedno promile, jeden díl v tisíci. Naproti
tomu bylo naměřeno v sále naplněném
obecenstvem 1 % a v jednom pařížském
divadle dokonce 4 % kysličníku uhličitého.
Při 7 % se již velmi obtížně dýchá, při 8 %
hasne svíčka, při 14 % kysličníku uhličitého
umírá člověk. Dříve, dokud tento účinek
kysličníku uhličitého nebyl znám, umírali
lidé často, aniž byla známa příčina smrti.
Zvláště na lodních nebo ve vězeních napě-
chovaní lidé umírali po stech ve svých
vlastních výparech. I v nemocnicích se tak
stávalo a po zavedení moderního větrání
v nemocnicích pokleslo číslo úmrtnosti na
polovičku.

Kdyby nebylo rostlin, musili by lidé i zví-
řata ve svých vlastních výparech zahynouti
na zemi stejně, jako se to stává v nevětr-
ných sklepích. Ale rostliny za dne působe-
ním slunečního světla rozkládají svou lis-
tovou zelení kysličník uhličitý na uhlík
a kyslík, uhlík spotřebují k budování svých
tkání, kdežto kyslík posílají zpět do vzdu-

Čím se kazí vzduch velkoměst?

Žijeme na dně velkého oceánu vzdušného, který stále proniká celým naším tělem. Vdechujeme jej
a jeho kyslíku upotřebujeme k okysličování krve, která přišla do plic, obtížena jsouc látkami tělem
vyloučenými. 
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chu. Ovšem i tento pochod, který sluje
„asimilace kysličníku uhličitého“, se děje
jen tam, kde je dosti rostlin.

•  •  •
V tomto ohledu jsou na tom města hůře

než venkov a nebýti větrů, které promíchají
městský vzduch s venkovským, a nebýti
parků a stromořadí, která jsou pravými pli-
cemi velkých měst, těžce by se ve městech
dýchalo.

Bohužel, není kysličník uhličitý jediným
plynem, jímž se znečišťuje městský
vzduch. Nedostatečným spalováním uhlí
vzniká zvláště tam, kde kamna kouří anebo
když kysličník uhličitý přechází přes žhavé
uhlí, mnohem jedovatější a nebezpečnější
plyn: kysličník uhelnatý. Má o polovinu
kyslíku méně než kysličník uhličitý, jak jest
patrno z chemických vzorců obou plynů:
kysličník uhličitý CO2, kysličník uhelnatý
CO. Dříve, dokud lidé měli na komínech zá-
klopky, aby jim v zimě, když přestanou
topit, nevnikal komínem dovnitř studený
vzduch, stávalo se často, že uzavřeli zá-
klopku dříve, než v kamnech oheň úplně
uhasl; potom se počal vyvíjeti kysličník
uhelnatý a lidé byli ráno nalezeni mrtvi.
Podobně se stalo i při kouřících kamnech.
V Haliči byla tak před léty otrávena celá
třída žactva i s učitelkou. Kysličník uhličitý
vzniká i v tabákovém dýmu, v špatně hoří-
cích petrolejových lampách a podle Kapus-
tina i při zasychání lněného oleje na olejo-
vých malbách. Všechny tyto příčiny působí
neblaze na vzduch velkých měst, v němž
zvláště v průmyslových čtvrtích bývá
vzduch jen těžce dýchatelný. Jinou nečis-
totou těchto míst bývá kysličník siřičitý
SO2, plyn ostře páchnoucí po síře a nutící
k slzení. V uhlí, které spalujeme, bývá často
obsažen kyz železný, buď jako pyrit nebo
jako markasit. Oba tyto nerosty jsou sirník
železičitý vzorce FeS2, kyz barvy mosazné,
velmi tvrdý, jenž vydává křesáním jiskry.
Jméno pyrit jest odvozeno od řeckého
slova pyr, tj. oheň, tedy kámen ohnivý. Pá-
lením se tento kyz okysličuje, a to na kys-
ličník železitý, při čemž síra shoří na nevi-
ditelný, ale prudce páchnoucí plyn, kyslič-
ník siřičitý. Ten se rozpouští i ve vodě na
kyselinu siřičitou a na vzduchu se pomalu
okysličuje na kyselinu sírovou, která ve

vzduchu velkých továrních měst bývá ob-
sažena. Že se tím kazí všechny věci ko-
vové, jako železné žlaby a jiné předměty,
jest předem patrné, nehledě ani ke škodě
na zdraví, jež způsobuje její vdechování.
Vždyť tato silná kyselina i ve velmi nepatr-
ném množství působí jako jed, vysouší
tkáně, zbavujíc je vody a postupně je zu-
helňuje. 

Jiným velmi obtížným zdrojem znečištění
vzduchu jsou plyny kanálové, které se
někdy ve stokách nahromadí a mohou i vy-
buchnouti. Dříve se předpokládalo, že nějak
do stok vnikl svítiplyn a tam vybuchl. Jest
pravda, že i svítiplyn může v městech způ-
sobiti škody na zdraví při nedosti uzavírají-
cím potrubí. Ale při moderním čištění svíti-
plynu a při dobrém zařízení plynovodních
instalací již takový případ není snadno
možný. Je však jisto, že i samotné stokové
plyny mohou vybuchnouti, zvláště když se
někde nahromadí a neopatrný kuřák odhodí
do stoky hořící zápalku. Pod plzeňskými jat-
kami se v zimě hromadívaly pod ledem
řeky Mže bubliny. Chlapci navrtávali led
a zapalovali unikající plyny. Jsou to uhlovo-
díky, podobné báňskému plynu neboli
plynu bahennímu, který se tvoří v bahnech
rybníků ze zahnívajících ústrojných látek. Se
vzduchem dává výbušnou směs, která za-
pálená třaská. Ve vzduchu účinkují tyto
plyny stejně jedovatě jako svítiplyn. Po-
dobné plyny v poslední době přicházejí do
vzduchu z výfuků automobilových, z nichž
mezi jinými vzniká i jedovatý acetylen.

Ale stokové plyny obsahují i dusíkaté
látky, z nichž hnitím vzniká čpavek neboli
amoniak.  Vidíme, jak velkým množstvím
různých látek jest znečišťován vzduch vel-
kých měst. Bohužel, to ještě není vše.

Ve vířivém ruchu velkoměstském je stále
drobena půda a vzduch jest plný prachu,
jenž je celou sbírkou nerostů i ústrojných
látek. Vedle sazí a uhelných zrneček tu po-
letují drobounké výtrusy a semena rostlin -
ná, vedle částeček dřevěných pilin i čás-
tečky kovů i střepinek skleněných, hlině-
ných i porculánových, vedle vláken vykar-
táčovaných šatů, částečky kůže s obuvi,
lupy a oděrky lidské kůže, zvířecí výměty
a všechno možné. Když v biografu zazáří
světelný pruh od čočky projekčního pří-

stroje k plátnu, na němž se promítá život,
můžete v tom pruhu spatřiti tancující prá-
šky jinak neviditelné. I v nejčistším vzdu-
chu je prach. Na vrcholcích alpských veli-
kánů bylo napočteno 200 prášků v jednom
krychlovém centimetru. V čistém venkov-
ském vzduchu jich bývá 1000, v předměstí
mezi vilami 100 000, ve středu města ve
výši našich hlav 10 milionů, při zemi 100
milionů. Jen vzduch nad mořem bývá
prost prachu, ale obsahuje zato slané
vodní kapičky. Proto jest vzduch mořský
tak zdravý, zvláště lidem trpícím plicními
chorobami. Čtvrtina našich lidí vyrostla
v městech a jejich plíce při narození měkké
a červené každým vdechem do sebe přijí-
mají celé množství prachu. Nejnebezpeč-
nější jest prach křemenný, jehož špičaté
střepiny se zabodávají do sliznice dýcha-
cího ústrojí. Proto je třeba dýchati nosem,
kde se větší část prachu zachytí chloupky
nebo řasinkami na stěnách nosu, které
jako drobná košťátka vymetají prach
z nosu, a když to nestačí, vypuzuje se za-
chycený prach kýcháním, smrkáním a kaš-
lem.

Nejhorší však jest, že na všem prachu
vegetuje a roste miliony bakterií, drobno-
hledných to rostlinek, které jsou příčinou
různých chorob, z nichž jest v poslední
době nejobávanější tuberkolosa. Proto
tolik lidí ročně zmírá na tuto chorobu, a to
zvláště takových, kteří jsou nuceni mnoho
prachu do sebe dýchati. Proti nebezpečím
vznikajícím ze života velkých měst pracuje
v poslední době hnutí eubiotické (eu =
dobře, bios = život), tj. hnutí k správnému
životu, které mezi jiným pečuje o to, aby
vzduch i ve velkých městech zůstával čistý
a aby lidé mohli bydlit většinou ve vlast-
ních domcích s vlastní zahrádkou, kterou
by mohli vlastní prací ve volném čase
vzdělávati. Kdyby se podařilo tyto ideály
uskutečniti, nebydlili by lidé v nezdravých
bytech městských, dýchali by zdravý
vzduch, v němž by nebylo tolik jedovatých
plynů, tolik prachu a choroboplodných zá-
rodků. Ubylo by nemocí, lidský věk by se
prodloužil a bylo by lépe na světě. �

Dr. Alexander Sommer-Batěk
foto archiv
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Zástupci DB Schenker a MAN pode-
psali počátkem roku memorandum
o spolupráci a stanovení základních

podmínek pro projekt a následné praktické
zkoušky kamionů, které za sebou jedou
v krátkých rozestupech a jsou řízeny auto-
maticky. V roce 2018 plánují provozovat
platooning - seskupování kamionů na di-
gitálním simulačním dálničním úseku na
dálnici A9 mezi pobočkami DB Schenker
v Mnichově a Norimberku. Druhá etapa
bude zahrnovat nasazení autonomních ka-
mionů v logistickém terminálu DB Schen-
ker v Norimberku. 

Platooning představuje vozidla jedoucí
v krátké vzdálenosti za sebou s využitím
automatizovaného řízení pro využití v sil-
ničním provozu. Alespoň dvě nákladní vo-
zidla pojedou po dálnici za sebou s velmi
malými rozestupy s pomocí technické asis-
tence řidiče a řídicích systémů. Všechna
vozidla v seskupení jsou mezi sebou pro-
pojena prostřednictvím elektronických
„taž ných tyčí” v podobě digitální komuni-
kace mezi jednotlivými vozidly. První vo-
zidlo v řadě je vedoucí a určuje rychlost
a směr jízdy.

Vzdálenost mezi jednotlivými vozidly je
do deseti metrů. Elektronické propojení
mezi nimi v seskupení zaručuje bezpeč-
nost provozu. Primárním cílem tohoto po-
stupu je umožnit jízdu ve větrném stínu,
který mohou využít další vozidla s nižším
aerodynamickým odporem a tím dosáh-
nout úspor paliva až deset procent pro celé
seskupení vozidel. Snížení spotřeby paliva
také snižuje emise oxidu uhličitého. 

Testování v každodenním provozu

„Naším cílem je stát se hnací silou digitál-
ních inovací v odvětví přepravy a logistiky
a poskytovat možnost volby zákazníkům,
kteří hledají digitální i nedigitální služby,”
říká Jochen Thewes, předseda správní
rady DB Schenker. „Proto vítáme tuto pří-
ležitost spolupracovat se společností MAN
a testovat seskupování vozidel v počáteční
fázi v každodenním provozu mezi našimi
logistickými terminály. DB Schenker
a MAN od tohoto partnerství očekávají, že
přinese nové poznatky pro optimalizaci lo-
gistických procesů.”

Ewald Kaiser, člen správní rady pro po-
zemní dopravu společnosti DB Schenker,
dodává: „Projekt je zaměřen na poptávku
zákazníků po zcela transparentních, ale

i rychlejších a ekologičtějších procesech.
Obecně vzato očekáváme, že to přinese vý-
razné zvýšení efektivity propojením no-
vých řešení s logistickými procesy našich
zákazníků. Jsme přesvědčeni, že vzájemně
propojené a automatizované řízení má ob-
rovský potenciál.” 

Automat nechybuje

Joachim Drees, předseda výkonné rady
společnosti MAN SE a MAN Truck & Bus,
zdůrazňuje výhody seskupení kamionů z po-
hledu výrobce vozidel: „Platooning je sku-
tečným přínosem pro bezpečnost dopravy.
Lidská chyba je bohužel jednou z nejčastěj-
ších příčin dopravních nehod, zejména ná-
razů zezadu. Elektronické propojení náklad-
ních vozidel nám poskytuje slibný přístup
k tomuto problému. Jízda ve větrném stínu
přináší výrazné snížení spotřeby paliva při
jízdě. Seskupování vozidel nám zároveň
umožní mnohem účinněji využívat dopravní
infrastrukturu.” Zároveň však upozorňuje,
že musí být ještě vytvořeny důležité předpo-
klady pro to, aby se ses kupování vozidel
stalo standardním postupem. „Zda může
být koncept realizován ve velkém měřítku
a v běžném provozu, bude do značné míry
záviset na právním rámci. MAN takový sy-
stém nabídne, jakmile pro to bude vytvo-
řena vhodná legislativa.”  

Podle Joachima Dreese poskytuje part-
nerství se společností DB Schenker ideální
rámec pro testování platooningu v každo-
denním dopravním provozu a pro jeho

další rozvoj. „Chceme se především sezná-
mit s mnoha rozmanitými požadavky lo-
gistické praxe na tento systém a společně
s našimi zákazníky vytvořit řešení, která
umožní optimální využití seskupování vo-
zidel do konvojů.”  

Pilotní projekt určí podmínky 
pro další fungování
V první etapě projektu vyjasní společnosti
DB Schenker a MAN Truck & Bus základní
otázky zkušebního provozu, určí vhodné
scénáře pro testování operací platooningu
a definují technické a logistické požadavky.
Další oblast projektu se bude zabývat shro-
mažďováním a poskytováním potřebných
informací a jejich využitím. 

Partneři se také budou zabývat propoje-
ním seskupení vozidel s dalšími digitálními
službami, jakož i otázky nákladů a mož -
ných úspor. 

Projekt bude dále zkoumat požadavky,
které musí splňovat řidiči seskupených vo-
zidel, stejně jako obecný dopad této nové
technologie na místo výkonu práce řidiče,
a to v současnosti i v budoucnu. „Mnohé
z těchto věcí jsou stále ještě daleko, ale my
chceme testovat a pomáhat utvářet tuto
budoucnost a poskytovat podněty a inspi-
raci. Chceme zapojit autonomní kamiony
do našich logistických procesů a ověřit si,
jakých výhod, kromě úspor ve spotřebě
paliva, lze dosáhnout pro naše zákazníky
a provozní procesy,” dodává Jochen The-
wes. �

Platooning = digitálně řízený konvoj
Nejmodernější kamiony v provozu na dálnici, to je první partnerství mezi logistickou společností
a výrobcem nákladních vozidel s cílem vývoje a testování konvojových kamionů ve skutečných
podmínkách provozu. 

Vydala agentura STUDIO P+P, spol. s r.o. IČ: 25 05 45 62  č.2/2017
Adresa redakce: Semilská 40, 197 00 Praha 9 – Kbely • Redakce: PhDr. František Petružalek, Zdeňka Konopásková • Zlom a DTP příprava: Otto Šleger  
•  Marketing: Tomáš Popp • Jazyková úprava: Hana Gillarová • Odborný konzultant: Ing. Vlasta Rakovičová, MPO ISSN 2464-5664
Tisk: Akontext, Praha, červen 2017 Magazín je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 15448
www.casopisczechindustry.cz



26. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

2018

f u t u r e  t e c h n o l o g i e s

www.amper.cz

pořádá

20. – 23. 3. 2018 | BRNO
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