
Česká republika je s radioaktivitou histo-
ricky spjata, mimo jiné díky bohatým lo-
žiskům uranové rudy. Jsme stát s jed-

ním z nejdelších využití radionuklidů na světě.
Vždyť již Marie Curie-Sklodowská koncem
19. století pro své výzkumy používala jáchy-
movský smolinec. Po roce 1945 se využívání
radioaktivity stalo klíčovou součástí nejen
energetiky, ale i desítek dalších oborů. S tím
samozřejmě vyvstal problém zpracování
a ukládání radioaktivních odpadů.

První podzemní úložiště RAO bylo uvedeno
do provozu v roce 1959 v opuštěném vápen-
covém dole Alkazar u obce Hostím na Beroun-
sku. Toto úložiště bylo v roce 1964 uzavřeno
a následně v roce 1996 stabilizováno celoob-
jemovým zaplněním speciální betonovou
směsí. Další úložiště pro nízko a středněak-
tivní odpady vznikla postupně u Litoměřic
(1964), Jáchymova (1974) a v areálu Jaderné
elektrárny Dukovany (1995).

Od počátku devadesátých let se řešila
otázka konečné odpovědnosti především za
bezpečné ukládání radioaktivních odpadů
(RAO). Zodpovědnost byla ze zákona na pů-
vodcích, ale v této době privatizací, byla roz-
tříštěna mezi více organizací. Cíl byl jasný. Dát
veřejnosti tu nejvyšší možnou garanci, že
ukládání radioaktivních odpadů bude striktně
podřízeno bezpečnosti nikoliv trhu, který se
v této době velmi překotně prosazoval. Po
schválení a nabytí platnosti atomového zá-
kona (zákon č. 18/1997 Sb.) byla zodpověd-
nost za bezpečné ukládání a provoz úložišť
převedena na stát a ukládání bylo svěřeno
státní organizaci – Správě úložišť radioaktiv-
ních odpadů (SÚRAO).

Většina nákladů spojených s provozem
všech úložišť je hrazena z jaderného účtu, do
něhož přispívají i všichni původci RAO v ČR.
Ukazuje se, že právě v otázce nakládání s RAO
je gesce státu opodstatněná.

Provozovaná úložiště v ČR

Klíčovou součástí činnosti SÚRAO je zajištění
provozu úložišť radioaktivních odpadů.
SÚRAO v současné době provozuje tři úlo-

žiště radioaktivních odpadů – Bratrství v Já-
chymově, Richard v Litoměřicích a úložiště
Dukovany. Tato úložiště jsou určena ke koneč-
nému uložení nízko a středněaktivních od-
padů pocházejících z využití radioaktivních
látek v průmyslu, zdravotnictví či výzkumu
a také z provozu jaderných elektráren. V sou-
časné době je v úložištích dohromady okolo
19 000 m3 radioaktivních odpadů.

Pro naši bezpečnou budoucnost

Činnosti SÚRAO související s nakládáním
s RAO jsou nesmírně komplexní. Pro uložení
RAO byl vyvinut přísný a jednotný systém, za-
hrnující přejímku, evidenci či monitorování
úložišť. SÚRAO také provozuje certifikovanou
obalovou zkušebnu, která byla v roce 2006
celá zrekonstruována a vybavena moderním
technickým zařízením pro pádové zkoušky,

pro tepelnou zkoušku, tlakovou nádobou ke
zkouškám těsnosti a další technikou a pří-
pravky potřebnými k realizaci zkoušek.

Expertní týmy jsou aktivní i na poli vědy.
Účastní se desítek domácích i mezinárodních
projektů týkajících se nakládání s RAO. Pra-
covníci SÚRAO řeší společně s dalšími týmy
například otázky hodnocení bezpečnosti hlu-
binného úložiště, testování materiálů pro kon-
strukci obalových souborů, chování hornino-
vého masívu v různých podmínkách, změny
vlastností bentonitu a desítky dalších prob-
lémů.

V loňském roce byla v prostorách bývalého
uranového dolu Rožná dokončena unikátní
Podzemní výzkumná laboratoř (PVP) Bukov.
Laboratoř se nachází v hloubce zhruba 600
metrů, tedy přibližně v úrovni, v jaké je pláno-
váno hlubinné úložiště (HÚ). SÚRAO zde
bude provádět desítky experimentů a měření,
z nichž získá data o chování hornin a dalších
procesech probíhajících ve velkých hloub-
kách, a to právě s ohledem na technickou pro-
veditelnost budoucího úložiště. PVP Bukov tak
přinese neocenitelné informace například
o geologii či hydrologických podmínkách
a umožní rovněž otestovat řadu technologic-

SÚRAO: 20 let zkušeností v ukládání radioaktivních odpadů
Správa úložišť radioaktivních odpadů byla založena v roce 1997. Již 20 let se tak stará o bezpečné
ukládání radioaktivních odpadů od více jak stovky registrovaných původců odpadů v České republice.
Nejde jen o jaderné elektrárny, ale i o další původce z mnoha odvětví ekonomiky.
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kých řešení. Prostředí PVP Bukov představuje
ideální příležitost pro studium chování, odol-
nosti a použitelnosti materiálových složek plá-
novaných pro použití v HÚ a ověření a testo-
vání inženýrských řešení plánovaných pro vý-
stavbu HÚ.

Pro budoucí generace

Mediálně nejviditelnější aktivitu SÚRAO před-
stavuje vyhledávání a hodnocení potenciál-
ních lokalit pro vybudování hlubinného úlo-
žiště (HÚ) radioaktivních odpadů a vyhořelého
jaderného paliva (VJP). V devadesátých letech
minulého století vznikly první studie hodnotící
potenciál horninového prostředí v ČR. V sou-
časné době SÚRAO zkoumá sedm lokalit vy-
tipovaných pro možné umístění HÚ; zároveň
také ověřuje další alternativy. Jde především
o zájmová území v širším okolí jaderných
elektráren.

Správa úložišť radioaktivních odpadů
úspěšně plní svoji úlohu už 20 let a i do bu-
doucna, kdy jsou před ní budoucí výzvy (např.
roky 2020–2025 výběr finální a záložní lokality
pro vybudování HÚ, r. 2050 zahájení výstavby
HÚ a r. 2065 zahájení provozu HÚ), zůstává
jejím posláním zajišťovat bezpečné ukládání

RAO dosud vyprodukovaných i budoucích
v souladu s požadavky na jadernou bezpeč-
nost a ochranu člověka i životního prostředí.

Richard

Úložiště Richard slouží již od roku 1964 k uklá-
dání institucionálních odpadů, které vznikají
ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či vý-
zkumu. Je situováno v komplexu bývalého
vápencového dolu blízko Litoměřic. Richard
disponuje ideálními izolačními vlastnostmi
díky mocným a stabilním vrstvám nepropu-
stných hornin v nadloží i podloží důlních cho-
deb. Ročně je do tohoto úložiště uloženo ně-
kolik set obalových souborů s odpadem.

Bratrství

Úložiště Bratrství v Jáchymově je vybudo-
váno v části opuštěných podzemních prostor
bývalého stejnojmenného uranového dolu
a v provozu je od roku 1974. Ukládají se zde
institucionální radioaktivní odpady, které ob-
sahují pouze v přírodě se vyskytující radionu-
klidy. Odpady této kategorie vznikají přede-
vším při vyřazování některých typů zářičů
z provozu ve zdravotnictví a ve výzkumu.
Tvoří pouze malé procento z celkového množ-
ství vyprodukovaných radioaktivních odpadů
v ČR. Ročně se zde ukládaly desítky obalových
souborů. Úložiště má dnes vyčerpanou kapa-
citu a bude postupně uzavíráno.

Dukovany

Povrchové úložiště Dukovany zabírá plochu
1,3 hektaru přímo v areálu Jaderné elektrárny
Dukovany. Je určené především k uložení
nízko a středněaktivních odpadů z dukovan-
ské i temelínské elektrárny. Celkový objem
úložných prostor je 55 000 m3, což představuje
zhruba 180 000 obalových souborů (sudů).
Tato kapacita je dostatečná k uložení všech
provozních odpadů z obou elektráren, a to
i v případě prodloužení jejich plánované život-
nosti. Úložiště bylo uvedeno do provozu
v roce 1995, je to tedy nejmladší české úlo-
žiště. �
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Noc z 24. na 25. září 1957

Vypadala, z pohledu většiny z devíti a půl mili-
onu občanů Československa, asi stejně jako
kterákoliv jiná. Pro československý jaderný výz -
kum však představovala přelom. Přibližně ve
23:52 hod. totiž do prvního československého
jaderného reaktoru vložili poslední, 26. alivo-
vou kazetu, a tím bylo dosaženo tzv. kritičnosti,
přeloženo do běžného jazyka, reaktor „začal
pracovat“. Sedm minut po půlnoci pak vedoucí
směny vydal příkaz k odstavení reaktoru. Tato
přibližně patnáctiminutová epizoda znamenala
vyvrcholení několikaleté snahy odborníků
i techniků různých průmyslových odvětví o roz-
voj a mírové využití jaderné energie. V reaktoru
v Řeži se uskutečnila první řízená řetězová
štěpná reakce uranu. Československo se stalo
devátou zemí světa, která to dokázala.

Reaktor VVR-S

Tento typ výzkumného reaktoru byl postaven
v tehdejším Ústavu jaderné fysiky (od roku
1956 ÚJF ČSAV) v Řeži u Prahy. Dodnes je fas-
cinující s jakou rychlostí byla v tehdejší ČSR
zaváděna jaderná věda a technika. Jak vzpo-
mínal Čestmír Šimáně, první ředitel Ústavu,
v červnu 1955 vláda rozhodla o zřízení ústavu
a jeho výstavbě, v srpnu stejného roku začaly
po pozemku jezdit buldozery a připravovat sta-

veniště. O dva roky později zde stál funkční ja-
derný reaktor typu VVR-S, připravený ke spuš-
tění.

Několik čísel o reaktoru VVR-S

Reaktor, ze speciálního těžkého betonu, zaují-
mal nad povrchem +6,95 metrů. Účinný pro-
stor, naplněný palivovými tyčemi, měl tvar
válce o průměru 640 mm a výšce přibližně
500 mm. Palivem byl uran obohacený na 10 %
izotopem 235U v podobě palivových tabletek
uspořádaných do proutků, které tvořily pali-
vové kazety značené jako EK-10. Moderátorem
i chladícím médiem byla destilovaná voda. Při
nominálním tepelném výkonu reaktoru 2 000
kW (2 MW) dosahovala hustota toku neutronů
v aktivní zóně 2.1013 cm-2.s-1. K ozařování ter-
čových materiálů a k radiačním experimentům
sloužily vertikální kanály v aktivní zóně reak-
toru, zatímco experimentální práce v neu-
tronové fyzice a jejích aplikacích umožňovaly
horizontálními kanály. Reaktor byl též vybaven
tepelnou grafitovou kolonou. K bezpečnému
nakládání s ozářenými materiály sloužily tzv.
horké komory vybavené zvnějšku manipulá-
tory. Původním zaměřením reaktoru VVR-S
měla být výroba radioizotopů a výzkum v ja-
derné fyzice, chemii a biologii, tomu odpoví-
dalo i uvedené experimentální vybavení reak-
toru.

Řež: 60 let od první jaderné reakce v ČSR

44
3I2017

Již více než 60 let, od svého založení
v roce 1955, se ÚJV Řež, a. s., jak v České
republice, tak v rámci mezinárodních
kontraktů zaměřuje na inženýrskou, pro-
jekční, analytickou a vědeckou podporu
při provozu i nové výstavbě klasických
a jaderných energetických zařízení. Spo-
lečnost nabízí komplexní a systémové
služby zejména v oblasti využití jaderné
energie i zdrojů ionizujícího záření, vý-
zkumu a sledování stavu materiálů,
koncep čních či prováděcích projektů, na-
kládání s radioaktivními odpady. Speci-
alizuje se na vývoj a výrobu radiofarmak
pro pozitronovu emisní tomografii (PET).

Skupina ÚJV, člen Skupiny ČEZ, 
spojuje špičkové technologické spo-
lečnosti: 
ÚJV Řež, a. s. (www.ujv.cz), 
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
(www.cvrez.cz), 
Ústav aplikované mechaniky Brno s.r.o.
(www.uam.cz), 
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
(www. vzuplzen.cz). 
Společnost ÚJV Řež, a. s.,
je mateřskou společností Skupiny
ÚJV se 100% podílem.

Výzkumný jaderný reaktor LVR-15 (Centrum výzkumu Řež) svými parametry a vybavením umožňuje multidisciplinární využití ve výzkumu a vývoji nejen
vlastním, ale i řadě externích uživatelů.



Když staré končí ...

Od začátku provozu se však ukazovalo, že re-
aktor VVR-S bude do budoucna používán
i v dalších výzkumných odvětvích, převážně
k výzkumu reaktorové techniky. Proto byla
během dalších desetiletí jeho provozu prove-
dena řada změn a vylepšení včetně rozsáhlé
rekonstrukce a modernizace v sedmdesátých
letech dvacátého století. Ale i tak byl nedosta-
tek v kapacitách reaktoru stále citelnější. Proto
byla koncem roku 1981 vypracována studie
přestavby na lehkovodní výzkumný reaktor.
Odstavení se uskutečnilo 28. října 1987. Po
více než třiceti letech od spuštění přestal reak-
tor VVR-S existovat.

... nové začíná: LVR-15

Přestavba trvala přes dva roky. Zkušební pro-
voz nového reaktoru nesoucího označení 
LVR-15 byl oficiálně zahájen 8. srpna 1989
a ukončen 31. května 1995. Od 1. června 1995
pracuje reaktor v trvalém provozu. Reaktor
LVR-15, jak ho známe dnes, je lehkovodní vý-
zkumný reaktor vlastněný a provozovaný Cen-
trem výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ), dceřinou orga-
nizací ÚJV Řež, a. s. Je využíván především
pro materiálový výzkum, základní výzkum
o hmotě, aktivační analýzu nebo ozařování
vzorků ve vertikálních kanálech (tímto způso-

bem jsou ozařována radiofarmaka, geologické
vzorky, vysoce obohacený uran pro výrobu
Mo99). Je důležitým článkem v řetězu výzkum-
ných úkolů v rámci projektu Udržitelná ener-
getika (SUSEN). CVŘ provozuje ještě druhý
řežský výzkumný reaktor LR-0.

Nevážně vážně o reaktoru

S jeho spuštěním byly spojeny dvě kuriozity
- Reaktor chlazený mlékem a Rezavá nerez
ocel. Vysvětlil je ve své knize první ředitel
ústavu, Čestmír Šimáně. Reaktor VVR-S byl
konstruován jako chlazený destilovanou
vodou, velkým objemem. Té bylo ve výrobě
dost, ale nebylo ji čím přivézt do Řeže. Ústav
tedy k přepravě najal autocisterny, vozící
mléko a ty nechal důkladně vyčistit. Jenže
nic důkladného není pro jádro dost důkladné
a tak se, po zalití reaktoru, objevilo mléčné
zakalení, které bránilo (výška vodního
sloupce byla několik metrů) v pozorování ak-
tivní zóny. Vyčerpání vody a vyčištění zákal
následně odstranilo. Ještě větší záhada byla,
když se v tlakové nádobě vyrobené ze speci-
ální hliníkové slitiny SAV-1, objevil zákal, vy-
tvořený hydroxidem železa. Mohl za to malý
kousek železa, který montéři přivařili ke
stěně reaktorové nádoby, aby si usnadnili
montáž některých zařízení a na který se
potom zapomnělo. Destilovaná voda, která

je velmi „žravá“, jej v krátké době zcela roz-
leptala.

Co psal dobový tisk

Již 25. září 1957 přineslo Rudé právo na první
straně článek: „Atomové městečko“, s infor-
mací o tom, že je „První čs. atomový reaktor
před zkušebním provozem“. Beseda s novi-
náři byla svolána na dopoledne 25. září 1957
do Řeže a tam byli seznámeni s výsledkem.
O významu spolupráce se Sovětským svazem
hovořil J. Snížek, tehdejší náměstek ministra
energetiky. Novináři si prohlédli areál a reak-
tor. Následující den píše Rudé právo na titulní
straně: „První čs. jaderný reaktor v provozu.
Výsledek bratrské pomoci SSSR při mírovém
využití atomové energie“. Prakticky totožné in-
formace poskytla dalším novinám a rozhlasu
Československá tisková kancelář s informací,
že se v nejbližších dnech chystá předání reak-
toru pracovníkům Ústavu jaderné fyziky ČSAV.
Fotografickou reportáží, opět na první straně,
se ke spuštění reaktoru vrací Rudé právo ještě
v pátek 27. září 1957. O reaktoru je zmínka i ve
zprávě ze zasedání vlády. Není bez zajímavosti,
že v těchto třech dnech uskutečnil Sovětský
svaz jaderné zkoušky pro vojenské účely a že
na všeobecné rozpravě Valného shromáždění
OSN socialistické země zdůraznily nutnost ce-
losvětové mírové soutěže mezi národy. �
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První československý výzkumný jaderný reaktor VVR-S v Ústavu jaderné
fysiky ČSAV v Řeži po uvedení do činnosti v září 1957. Horizontální kanály
vyvádějící svazky neutronů z aktivní zóny reaktoru, na snímku ve spodní
části vnějšího obvodu pláště (biologické ochrany), nebyly ještě osazeny
přístroji a zařízením pro experimentální práce v neutronové fyzice a jejích
aplikacích. 

Operátorovna reaktoru VVR-S v Řeži slouží k přesné kontrole řízení chodu
reaktoru (1957).

Výstavba reaktoru VVR-S, rok 1956



Dne 12. září v areálu v Řeži u Prahy
oficiálně zahájila činnost infrastruk-
tura vybudovaná v rámci projektu

Udržitelná energetika (SUStainable
ENergy, SUSEN), projektu financovaného
s podporou Evropské unie a vlády České
republiky z operačních programů „Výzkum
a vývoj pro inovace“ a „Výzkum, vývoj
a vzdělávání“ řízených Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. Jeho výstav-
bovou část ukončila společnost Centrum
výzkumu Řež (CVŘ) spolu s partnerem pro-
jektu Západočeskou univerzitou v Plzni 30.
června tohoto roku.

Jak záměr vznikal a co od něj může me-
zinárodní vědecká komunita a aplikovaný
výzkum v oblasti energetiky očekávat, pří-
tomným vysvětlil Martin Ruščák, ředitel
společnosti Centrum výzkumu Řež. Uvedl,
že v rámci projektu SUSEN se podařilo vy-
tvořit týmy, ve kterých jsou vědci a odbor-
níci z jedenácti zemí, zapojit se do řady me-
zinárodních projektů a mít na příštích ně-
kolik let jasný program. Co je ale podle něj
neméně důležité, je fakt, že padesát pro-
cent z pracovníku SUSEN je mladších čty-
řiceti let, což dává do budoucna záruku roz-
voje zkoumaných oborů.

Symbolickým přestřižením pásky pro-
jektu SUSEN byla vystoupení Bohuslava

Sobotky, předsedy vlády ČR, Ericha Unter-
wurzachera, ředitele Generálního ředitel-
ství pro Regionální a městskou politiku Ev-
ropské komise a Jakuba Uchytila, ředitele
odboru administrace projektů výzkumu
a vývoje MŠMT.

Premiér označil projekt SUSEN za vý-
znamnou investici do budoucnosti. Podle
jeho slov patří Česká republika k předním
zemím ve výzkumu jaderné energetiky
a využití jádra pro mírové účely. „Jádro
má v našem energetickém mixu své ne-
zastupitelné místo stejně jako politika udr-
žitelné energie. Vláda počítá s rozvojem
vědy a vysokých škol i v rozpočtu na rok
2018. Jedině rozumné investice, správné
čerpání prostředků z EU a fungující pro-
pojení vědy s praxí, může zaručit naší
zemi perspektivní rozvoj“, zdůraznil B. So-
botka.

Jako nejlepší příklad správně vynalože-
ných prostředků z fondů EU označil pro-
jekt SUSEN Erich Unterwurzacher. Při-
pomněl, že v České republice se daří
v tomto směru realizovat skutečně kvalitní
projekty, příkladem jsou i vědeckotech-
nické parky v Brně nebo Ostravě. „Věda
a výzkum musí úzce spolupracovat s prů-
myslem, podle hesla vývoj pro výrobu.
Řekněte všem euroskeptikům, co se tady

Centrum výzkumu Řež: 
výstavba infrastruktury SUSEN ukončena, výzkum pokračuje!
Rozsáhlá výzkumná základna jaderných technologií v Řeži u Prahy a v Plzni je v provozu.
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v Řeži povedlo, že finanční prostředky
z EU našly to správné místo a využití pro
všechny, s obrovským dopadem pro me-
zinárodní spolupráci, pro budoucnost“,
uzavřel E. Unterwurzacher.

Náročnou cestu až ke dni D projektu
SUSEN, zhodnotil Jakub Uchytil, ředitel
odboru administrace projektů výzkumu
a vývoje MŠMT. Zastavil se u složitosti
některých jednání a náročnosti plnění le-
gislativních požadavků na takovýto pro-
jekt a ocenil, že CVŘ to vše zvládlo. „Os-
tatně, kdyby se jim to nepovedlo, dnes
bychom tady nestáli a neoslavovali start
tohoto výjimečného projektu, lidi, kteří za
ním stojí a až zarputilého úsilí dotáhnout
vše ke zdárnému konci“, uvedl Jakub
Uchytil.

Na něj bezprostředně navázal základ-
ními informacemi o realizaci projektu
SUSEN Jiří Richter, projektový manažer
projektu SUSEN. Mimo jiného uvedl, že
v letech 2012 až 2017 byla v rámci pro-
jektu SUSEN navržena, postavena a ex-
perimentálními technologickými zaříze-
ními vybavena technická infrastruktura,
umožňující vytvoření vědecko-výzkum-
ných týmů specializovaných na řešení vý-
znamných komerčních i dotačních rozvo-
jových projektů v energetice, především
jaderné.

Celkové náklady na projekt dosáhly
téměř 2,7 mld. Kč. Veškeré práce a zařízení
dodávané externími dodavateli byly za-
dány jako veřejné zakázky postupem podle
zákona o veřejných zakázkách, část dodá-
vek byla vyvinuta, vyrobena a dodána
přímo Centrem výzkumu Řež. Zařízení
SUSEN jsou umístěna v areálu v Řeži, ve
Vědeckotechnickém parku Plzeň a v objek-
tech partnerské Západočeské univerzity
Plzeň.

Hosté si prohlédli zařízení SUSEN umís-
těná v areálu v Řeži. Zajímali se především
o unikátní horké komory určené pro práci
s vysoceaktivními vzorky, technologie pro
vývoj jaderných reaktorů Generace IV, pro
které byly v Řeži a Plzni postaveny unikátní
experimentální smyčky a navštívili i vý-
zkumný reaktor LR-0. Seznámili se ze zapo-
jením CVŘ do vývoje fúzního reaktoru
ITER, mj. zařízením HELCZA pro testování
primární stěny fúzního reaktoru a zaříze-
ním pro materiálový výzkum - laboratoře
zvláště citlivých přístrojů a programy ur-
čené také pro výzkum vlivů na životní pro-
středí či zapojení do mezinárodního pro-
gramu monitorování dodržování zákazu ja-
derných zbraní.

Realizací projektu SUSEN byly vý-
znamně posíleny předpoklady pro zapo-
jení výzkumné a vývojové technologické
komunity České republiky do vývoje tech-
nologií jaderných reaktorů Generace IV
a fúzních reaktorů, výzkumných prací pro
podporu bezpečnosti a dlouhodobé život-
nosti stávajících elektráren a výzkumu ma-
teriálů, chladicích médií a technologií zpra-
cování odpadu nejen pro jadernou energe-
tiku, ale i pro nejaderné využití. Nová vě-
decko-výzkumná základna je také unikátní
příležitostí pro rozvoj národního know-
how, udržení technologických kompetencí
České republiky a výchovu dalších gene-
rací špičkových specialistů. �
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Jaká je, dle vašeho názoru, současnost
a blízká budoucnost jaderné energetiky
v Číně?

Ke konci července 2017 bylo v pevninské
Číně v provozu 37 jaderných elektráren
s celkovým instalovaným výkonem 34,74
GW a 20 jaderných elektráren ve výstavbě
s celkovou výrobní kapacitou 23,36 GW. To
znamená 4. místo na světě co do instalo-
vaného výkonu a 1. v množství jednotek ve
výstavbě. Vyvinuli jsme technologii
HPR1000, ke které vlastníme veškerá du-
ševní práva a v roce 2015 zahájili výstavbu
4 jednotek tohoto druhu.

Podle dlouhodobého plánu rozvoje ja-
derné energetiky v zemi instalovaná ka-
pacita čínské jaderné energie v roce 2020
dosáhne 58 GW a ve výstavbě bude 30
GW. Do roku 2030 se chceme stát silnou
zemí v oblasti vývoje technologií pro ja-
dernou energetiku se značným tržním
podílem na světovém trhu s jadernou
technologií a zařízením. Domníváme se,
že s tímto plánem se staneme zemí s nej-

větším trhem s jadernou energií na
světě.

Nyní se dostáváme k China General Nuc-
lear Power Corporation. Můžete nám spo-
lečnost představit?

CGN byla založena v září 1994 se základ-
ním kapitálem 10,2 miliardy RMB. Společ-
nost China General Nuclear Power Group
(CGN, dříve známá pod názvem China Gu-
angdong Nuclear Power Group) je jednou
z největších energetických skupin v zemi
produkujících čistou energii. Hlavní čin-
nosti zahrnují rozvoj společnosti, dodávky
jaderného paliva, vývoj nových technologií
pro produkci čisté energie, financování
a jadernou technologii. K prosinci 2016
měla společnost celkový kapitál ve výši
77,8 miliardy dolarů.

CGN dodržuje základní princip „První je
bezpečnost, kvalita je prioritou, dokonalost
naším cílem“ a je věrná své hlavní hod-
notě „Dělat věci od začátku správně“. Po
úspěšném dokončení projektu GNP (Daya

Bay) společnost zavedla samoudržitelný
mechanismus „dosahování růstu jaderné
energie pomocí výnosů ze stávajících ja-
derných elektráren navazujícím způso-
bem“, a vybudovala mezinárodně kompa-
tibilní a specializovanou infrastrukturu pro
provoz jaderných elektráren, jejich projek-
tování a výstavbu, a pro výzkum, vývoj
a dodávky jaderného paliva pro různé typy
reaktorů.

Ke konci března 2017 měla CGN v pro-
vozu 20 jednotek s instalovanou kapaci-
tou 21 470 MWe (62 % z celkové domácí
jaderné kapacity) a dalších 8 jaderných
bloků s celkovým instalovaným výkonem
10 270 MWe (44 %) je v současné době
ve výstavbě. Kromě toho vlastní instalo-
vanou kapacitu 10 930 MWe větrné ener-
gie v provozu, kapacitu 2 010 MWe z fo-
tovoltaických elektráren a přidělenou ka-
pacitu 1 580 MWe z vodních zdrojů. Spo-
lečnost navíc zřídila 8 národních středi-
sek výzkumu a vývoje jaderné energe-
tiky.

CGN: Jaderná energetika má jako ekologicky šetrný, 
stabilní a ekonomický energetický zdroj skvělou budoucnost
O plánech China General Nuclear v České republice jsme si povídali se zástupcem hlavního inženýra
CNPEC Wang Xinem a hlavním designérem malých modulárních reaktorů Výzkumného institutu CGN
Rui Minem. CGN je největším provozovatelem jaderných elektráren v Číně a zároveň čtvrtým
největším hráčem v oblasti jaderné energetiky v celosvětovém měřítku.
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V oblasti světového jaderného byznysu
má CGN od samého počátku příznivou po-
zici pro další mezinárodní rozvoj – v rámci
své globální strategie analyzovala trhy s ja-
dernou energií v Evropě, Africe, Jižní Ame-
rice a jihovýchodní Asii, a založila strate-
gická partnerství s velkými dodavateli
s cílem společné explorace mezinárodního
trhu. Po podpisu investiční dohody s EDF
na stavbu nových jaderných elektráren ve
Velké Británii, CGN a EDF připravují spo-
lečný projekt HPC NPP a propagaci pro-
jektů SZC a BRB NPP.  V projektu BRB,
který je z větší části financován čínskými
investory, bude pravděpodobně využita
technologie HPR1000. CGN také podepsala
rámcovou smlouvu na dostavbu třetího
a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Cerna-
voda a získala vyjádření podpory od ru-
munského státu. 

Společnost dále od roku 2007 aktivně
provádí exploraci a těžbu uranu doma
i v zahraničí. Získala zvláštní povolení a li-
cence na vývoz a dovoz jaderného paliva.
Začlenila společný podnik Semizbay-U LLP
do společnosti NAC Kazatomprom JSC.
Rovněž jsme úspěšně získali projekt těžby
uranu v Husab v Namibii a energetických
kovů v Austrálii, v Uzbekistánu jsme zalo-
žili společný podnik zabývající se explorací
a zpracováním uranu. CGN doposud vytě-
žila 307 700 tun přírodního uranu a expe-
dovala dodávku 79 000 tun, což je dle od-
hadů množství dostatečné pro zajištění po-
třeby paliva pro 30 reaktorů s kapacitou
v řádu gigawattů po dobu 30 let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V souladu se svým strategickým ob-
chodním plánem bude CGN pokračovat ve
svých rozvojových aktivitách, tj. soustavně
posilovat svůj klíčový jaderný potenciál,
optimalizovat výrobu energie z obnovitel-
ných zdrojů a související infrastruktury,
a pokračovat ve své specializaci, budování
své soběstačnosti a snahou nabízet své
technologie na zahraniční trhy. CGN chce
společnosti nabízet dostatečný objem
efektivně produkované a trvale udržitelné
čisté energie a souvisejících produktů
a služeb, realizovat svůj plán rozvoje ja-
derné a čisté energie a plnit „dvojí cíl“
energetických úspor a snižování emisí. 

V souvislosti s jadernou energetikou je
snad nejčastěji zmiňované téma bezpeč-
nosti jaderných elektráren. Jak se k této
otázce staví CGN? 

Jaderná bezpečnost vyžaduje bezpeč-
nost ve všech procesech a ve všech oblas-
tech. Od návrhu až po výrobu zařízení, od
stavby až po instalaci, od spuštění po pro-
vozování - každý krok musí být v souladu
se zásadami bezpečnosti.

Máme zavedený důkladný systém řízení
jaderné bezpečnosti, integrovanou bezpeč-
nostní kulturu, nezávislý systém dozoru
nad bezpečností, systém pro zpětnou
vazbu a systém pro detekci a řešení kritic-
kých situací. Vždy se srovnáváme s nej-
lepší světovou praxí. 

Vybudování a dodržování zásad bezpeč-
nosti v celém procesu je zásadně důležité
pro dosažení cíle jaderné bezpečnosti.
Všichni věnujeme této problematice nále-
žitou pozornost a téma jaderné bezpeč-
nosti je v povědomí všech našich zaměst-

nanců. Bezpečnost musí být vždy považo-
vána za nejvyšší prioritu a v jaderné ener-
getice to platí dvojnásob. 

Jak se CGN staví k řešení zadního palivo-
vého cyklu?

Jaderný odpad v jaderných elektrárnách
zahrnuje vysoce radioaktivní vyhořelé pa-
livo a středně a nízko radioaktivní odpad.

Společný mezinárodní přístup k likvidaci
středně a nízko radioaktivních odpadů spo-
čívá v jeho uložení 10 až 20 metrů pod zem
poté, co projde speciálním čištěním. Ná-
sledně dojde k jeho přirozenému rozpadu.
Tato technologie, která je vyvíjena již celá
desetiletí, je velmi zralá a její bezpečnost
je zaručena. 

Vyhořelé palivo se vyznačuje dvěma
vlastnostmi – uvolňuje teplo a má vysokou
radioaktivitu. Vyhořelé palivo vyjmuté z ja-
derného reaktoru je skladováno v bazénu
na vyhořelé palivo po dobu 5 až 8 let, aby
se výrazně snížila jeho tepelná úroveň a in-
tenzita záření. Poté je přemístěno do dal-
šího meziskladu. V současné době existují
dva způsoby jeho „dočasného“ ukládání.
Jedním je přemístění vyhořelého paliva do
jiného bazénu vyhořelého paliva a jeho
uložení. Voda odvádí teplo a odstíní záření.
Druhý, který je vyspělý a je široce využí-
vaný v zahraničí, je suché skladování, které
využívá inertní plyn nebo vzduch k ochla-
zení vyhořelého paliva. Suché skladování
by mohlo zajistit účinnou bezpečnost a má
velké výhody – je nákladově efektivní a fle-
xibilní. Mezi úložišti zřízenými na sklado-
vání vyhořelého paliva v posledních deseti
letech na celém světě je více než 70 % su-
chých zařízení. V současnosti je toto řešení
hlavní a preferovanou technologií. Po více
než 30 letech vývoje je suché ukládání vy-
hořelého paliva v meziskladech široce vy-
užíváno ve velkých jaderných elektrárnách
ve Francii, USA, Japonsku, Jižní Koreji atd.
CGN se vývoji zadního palivového cyklu
intenzivně věnuje a bude zavádět techno-
logii suchého skladování.

Navíc, vzhledem k problému utlumování
jaderných elektráren, k němuž dochází již
od šedesátých let 20. století, se tato tech-

nologie v posledních dvaceti až třicet le-
tech rapidně vyvíjela.  Nyní je ve světě 110
zavřených jaderných elektráren. JE v Qing-
hai v Číně již byla vyřazena z provozu a do-
sáhla úrovně veřejného využití. Na základě
současné technologie a zkušeností Číny
má tak společnost CGN technologii
a schopnost dokončit vyřazování jader-
ných zařízení po ukončení jejich provozu.

Když srovnáte čínské řešení jaderné ener-
getiky s konkurencí, kde vidíte jeho vý-
hody? Je zde také ještě co zlepšovat?

Jaderné zařízení od každého dodavatele
má své výhody a nevýhody. Za společnost
CGN si myslíme, že naše hlavní výhody
jsou následující:

Za prvé, má Čína obrovský vnitřní trh
s jadernou energií, což může v budoucnu
našim partnerům poskytnout další a hlubší
možnosti spolupráce. Kromě toho se ja-
derný obchod CGN rozšířil i na světový trh.
Logicky budeme rozvíjet a sdílet meziná-
rodní rozvojové příležitosti s našimi part-
nery.

Za druhé, během třiceti let výstavby
a provozu jaderných elektráren jsme získali
spoustu znalostí s řízením projektů a zku-
šené profesionály. CGN má nyní vlastní sy-
stém, který podporuje výstavbu 20 moder-
ních jaderných elektráren a více než 20 000
zkušených inženýrů v oblasti jaderné ener-
getiky, 15 výzkumných a vývojových cen-
ter včetně šesti národních výzkumných
a vývojových středisek pro podporu udrži-
telného a trvalého rozvoje jaderné energe-
tiky CGN.

Za třetí, máme vyspělou technologii třetí
generace, HPR1000, která byla kompletně
vyvinuta v Číně, a nabízí relativně nízké
stavební náklady. Díky své rovnováze mezi
pokrokem, bezpečností, hospodárností
a vyspělostí je HPR1000 vysoce konku-
renční technologie.

Za čtvrté, CGN má rozsáhlé zkušenosti
s umístěním JE – může pomoci hostitel-
ským zemím s nastavením lokalizačního
procesu. V posledních třiceti letech CGN,
společně s čínskou jadernou energetikou,
zažívá nárůst domácí nabídky z 1 na 100 %.
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Během toho jsme nasbírali značné zkuše-
nosti ze spolupráce s místními firmami
a dodavateli. Chceme tedy tyto zkušenosti
nabídnout i české straně a pomoci revitali-
zovat českou jadernou energetiku. 

Za páté, máme značný investiční a fi-
nanční potenciál. CGN má plnou podporu
čínských bank a dalších finančních insti-
tucí, které mohou poskytnout celkovou ga-
ranci investic a financování (úvěry s nižším
úrokem a delší splatností). Můžeme od
spolupracujících čínských bank získat úvěr
s relativně nízkou sazbou, s podporou čín-
ského státu a dalších domácích finančních
institucí, které poskytnou kvalitní záruky,
včetně bankovních a firemních, a nabízí se
také spolupráce s třetími stranami – mezi-
národními i domácími finančními inves-
tory – s cílem zajistit flexibilní model finan-
cování. 

Za šesté, CGN má komparativní výhodu
průmyslového řetězce. Vzhledem ke své
třicetileté historii jaderné energetiky má
Čína výrobní systém a zdroje pro techno-
logie, což výrazně posiluje její výhodu
v dodavatelském řetězci. 

V Číně bude navíc ve velkém rozsahu za-
váděna technologie HPR1000, což povede
k významnému snížení nákladů na vý-
stavbu i provoz elektráren. Domníváme se,
že s našimi zkušenostmi, schopnostmi,
kvalifikací a technologiemi CGN nabízí zá-
kazníkům v programu civilní jaderné ener-
gie přidanou hodnotu a komplexní řešení
typu „pod jednou střechou“. 

Fangchenggang 3 & 4, referenční projekt
pro implementaci technologie HPR1000, je
ve výstavbě.  HPR1000 ještě neprošla hod-
nocením GDA a EUR. Výstavba bloku
Fangchenggang 3 postupuje nejrychleji
a CGN hodlá tento blok zprovoznit v roce
2021. Zároveň probíhají hodnocení GDA
a EUR a vše jde podle plánu. 

Čínské jaderné elektrárny jsou nabízeny
v jiných zemích, včetně evropských. To
znamená projít náročným certifikačním
procesem. V jaké fázi procesu se nachá-
zíte?

V roce 2015 byla přijata certifikační žá-
dost reaktoru HPR1000  o EUR. Certifikační
proces trvá asi 3 roky. V nejbližší době by
mělo dojít k udělení EUR certifikátu E pro
HPR1000. Bude tak první technologií jader-
ných elektráren Gen III, která bude hodno-
cena na základě verze E v EUR.

Kromě toho CGN také aktivně usiluje
o certifikaci GDA pro technologii HPR1000;
oficiálně předložila zprávu PSR a v příštím
roce má proběhnout druhá fáze GDA.

CGN se také věnuje malým reaktorům. Do
roku 2019 chcete postavit plovoucí jader-
nou elektrárnu využívající technologii
ACPR50S. Můžete nám o tom říci více?

ACPR50S je malý modulární plovoucí
pobřežní víceúčelový reaktor vyvinutý
China General Nuclear Power Group
a zaměřený na vysokou bezpečnost a při-
způsobivost; má modularizovaný design.
Je určen jako potenciální optimální ře-
šení 200 MWt (60 MWe) pro kombino-
vané dodávky tepla, elektřiny a sladké
vody v oblasti rozvoje mořských zdrojů,
zásobování energií a zajištění dodávek

při haváriích na ostrovech a v pobřežních
oblastech.

V rámci projektu ACPR50S byl dokončen
koncepční/programový návrh a nyní se při-
pravuje projektový plán. Národní správa
pro jadernou bezpečnost (NNSA) Číny za-
vádí pravidlo kontroly bezpečnosti pro
malé modulární reaktory. Žádost NNSA
o vydání stavebního povolení pro
ACPR50S by měla být podána ještě v roce
2017. V plánu je výstavba ukázkového pro-
jektu s cílem uvedení do provozu v roce
2020.

Kromě plovoucí elektrárny pracujete i na
jaderné jednotce pro pozemní použití,
která nese označení ACPR100. V jaké fázi
je tento projekt?

ACPR100 je malý modulární reaktor vy-
vinutý společností CGN, který disponuje
vysokou bezpečností, modulárním uspořá-
dáním a integrovaným designem. Jedná
se o energetický systém pro střední
a malou výrobu elektrické energie a tepla,
odsolování a dodávku páry. Měl by být po-
užíván na ostrovech a v pobřežních oblas-
tech. Reaktor bude mít výkon asi 450 MWt
(140 MWe) a bude vhodný i pro dodávku
energie do velkých průmyslových parků
nebo do vzdálených horských oblastí.

ACPR100 byl vyvinut na základě vyšších
bezpečnostních standardů než jaderná
energie Gen-III. Má integrované uspořá-
dání, které eliminuje větší úniky paliva
(havárie LOCA) a snižuje pravděpodob-
nost malých havárií LOCA. Podzemní in-
stalace reaktoru je lepší pro stínění radio-
aktivity, pasivní chlazení za havarijních
stavů a reakci na vnější událost, zjedno-
dušené postupy reakce na nouzové situ-
ace s menší nebo žádnou nouzovou ob-
lastí. Navíc je to malé zařízení s podzemní
instalací, což zvyšuje ochranu proti poško-
zení seismickými otřesy. Koncepční návrh
je hotov a zahájení stavby se očekává
v roce 2021.

Společnost CGN počítá, že rozvoj ma-
lých jaderných a pobřežních jaderných re-
aktorů doplní její rozsáhlé elektrárny a po-
skytne různorodější energetické možnosti.

Kde se mohou používat pevninské i po-
břežní jaderné elektrárny společnosti
CGN? 

CGN má typ jaderného reaktoru s růz-
ným určením jak pro pobřežní, tak pevnin-
ské využití. Plovoucí pobřežní SMR s tech-
nologií ACPR50S je navržen jako víceúče-
lový reaktor pro následující aplikace: kom-
binované dodávky energie pro těžbu z rop-
ných vrtných plošin na moři; kombinovaná
dodávka energie na moři; pobřežní a os-
trovní kombinované dodávky energie; do-
dávky energie pro těžbu na moři, jadernou
energetiku; a distribuované portfolio čisté
energie společně se solární energií a větr-
nou energií pro ostrovní lokality.

Pro pobřežní jaderné elektrárny má
ACPR100 širokou perspektivu pro použití
na trhu jako napájení pro střední / malou
rozvodnou síť a distribuovaný zdroj pro
průmyslové parky, městské dodávky tepla,
odsolování mořské vody nebo úpravu bra-
kických vod, průmyslové dodávky tepla
a páry, jako distribuovaná energetická sta-
nice postavená společně s velkou jadernou
elektrárnou atd.

Opět jsme se dostali zpět k otázce bezpeč-
nosti. Jak se řeší bezpečnost malých reak-
torů – jak se to liší od „klasických“?

ACPR50S má jednodušší design s niž-
šími náklady a nižšími investičními riziky,
aby byl konkurenceschopný s konvenč-
ními zdroji energie na moři. Modulární
návrh je upraven pro standardizovanou
výrobou s cílem zkrátit dobu výstavby
a snížit náklady. Vyššího zatěžovacího fak-
toru je dosaženo dlouhým cyklem doplňo-
vání paliva. ACPR50S je schopen poskyto-
vat bezpečnou, čistou, stabilní a účinnou
energii k uspokojení různých požadavků na
teplo, elektřinu, vodu a páru. ACPR50S
může dosáhnout vysoké úrovně bezpeč-
nosti s CDF <10-7 / RY a LRF <10-8 / RY.

Modul ACPR50S je navržen s vylepše-
nými bezpečnostními standardy z kon-
strukcí Gen III reaktorů, a díky tomu spl-
ňuje požadavky legislativy a předpisů v ob-
lasti životního prostředí a kontroly radioak-
tivity. Kompaktní konfigurace NSSS s krát-
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kými tryskami povede ke snížení pravdě-
podobnosti havárií LOCA. NSSS na lodi se
nachází pod hladinou mořské vody. Moř-
ská voda se používá jako koncové chladivo
a ochrana proti záření. Opatření pro zmír-
nění závažných havárií jsou zárukou níz-
kého rizika uvolňování radioaktivních látek,
čímž je vyloučena potřeba nutnosti reakce
na mimořádné události. ACPR50S je řešen
tak, aby se dokázal vyrovnat s extrémními
vnějšími událostmi, jako je tajfun, tsunami
a kolize lodí.

Zajímáte se také o výzkum a vývoj jader-
ných elektráren s rychlými reaktory. V jaké
fázi se tento projekt nachází?

V roce 2015 zahájila společnost CGN
strategický projekt pro vývoj klíčové tech-
nologie rychlého reaktoru. Byla dokončena
konstrukční koncepce inherentního reak-
toru chlazeného olovem a probíhá práce
na rámcovém optimalizovaném konstrukč-
ním designu.

Mezitím CGN a CAS společně vyvíjely
projekt ADS s názvem China initiative Ac-
celerator Driven System (zkratka CiADS),
který je zaměřen na rychlý množivý reak-
tor. Předběžný návrh bude dokončen
v tomto roce. 

Nyní se zabýváme čtyřmi experimentál-
ními instalacemi s materiálem, tepelnou
hydraulikou pro studium klíčových techno-
logií rychlého reaktoru chlazeného olo-
vem, jako je protikorozní ochrana a eroze
materiálu, regulace kyslíku, čištění, regu-
lace Po210 a chování chladicí kapaliny.
Hlavní prototypy zařízení, jako je výměník
tepla, hlavní čerpadlo a tak dále, byly vy-
robeny a v letošním roce budou testovány
v zařízeních.

V březnu 2016 jste podepsali memoran-
dum o spolupráci s Aliancí české energe-
tiky. Plní vaše očekávání a v jakých hlav-
ních oblastech chcete spolupracovat? 

Memorandum se týká lokalizace a spo-
lupráce s místními firmami. Už jsme navá-
zali funkční komunikaci s Aliancí české
energetiky a máme její podporu, což nám
může pomoci navazovat kontakty s poten-
ciálními partnery v ČR. Nyní je naše sou-
činnost na samém počátku. Věříme, že
v budoucnu bude hlubší a v širším mě-
řítku.

Česká republika bývala mezi zeměmi,
které uměly postavit jadernou elektrárnu
od A do Z. Nyní panují různé názory na
naši schopnost elektrárnu postavit. Zají-
malo by nás, co konkrétně nejvíce oceňu-
jete na českém jaderném průmyslu a sou-
visejících oblastech?

Projekty v jaderné energetice jsou vždy
obrovské rozsahem, dlouhodobé a velmi
náročné na investice. Nejde jen o projekt
samotný, ale jsou tam různé aspekty spo-
jené s rozvojem domácího průmyslu,
regio nálním ekonomickým růstem, životní
úrovní místních obyvatel, ochranou život-
ního prostředí atd.

CGN respektuje to, že lokalizace je vždy
správným požadavkem hostitelské země.

U českého jaderného projektu závisí lo-
kalizační poměr na projektovém režimu,
který česká vláda zvolí, a na konečném vy-
jednávání s dodavateli. Proces lokalizace
by navíc měl být založen na kontrole kva-
lity, bezpečnosti, nákladů a plánu. Budeme
se snažit splnit lokalizační cíle v těchto čty-
řech pilířích.

Ještě důležitější je, že Čína je jediná
země s obrovským vnitřním trhem s jader-
nou energií ve světě, který může v bu-
doucnu poskytnout našim partnerům
a čes kým dodavatelům jaderných elektrá-
ren další a hlubší spolupráci. Česká firma
ŠKODA dodává RPVI pro jaderný projekt
Cisco Taishan. Chceme v budoucnu na čín-
ském trhu s jadernou energií vidět více čes -
kých jaderných dodavatelů. Kromě toho se

jaderný obchod CGN rozšířil i na světový
trh. Jsme ochotni rozvíjet a sdílet meziná-
rodní rozvojové příležitosti s našimi part-
nery.

Kromě toho můžeme v tomto procesu
sdílet také naše znalosti. V současné době
CGN spolupracuje na problematice IVR
s českým ÚJV Řež.

V České republice by měly být vybudo-
vány dvě nové jaderné elektrárny, jedna
v Dukovanech a jedna v Temelíně. CGN je
mezi zainteresovanými stranami při jejich
výstavbě. Jaké jsou podle vašeho názoru
hlavní argumenty pro CGN?

Stav jaderných zařízení je nesmírně dů-
ležitý pro výstavbu a provoz jaderných
elektráren; zohlednit se musí také věci,
jako je přeprava nadrozměrných zařízení,
geografická situace, studené zdroje apod.
Objektivním pohledem je Temelín pro
daný účel lepší lokalitou než Dukovany.
Nicméně obě tato místa jsou vhodná pro
výstavbu jednotek HPR1000 a společnost
CGN je schopna postavit kapacitu v Teme-
líně i v Dukovanech. Záleží na rozhodnutí
české strany, který projekt bude zvolen
jako prioritní.

Čínská vláda ve spolupráci s CGN nabídla
českým studentům jaderné energetiky
prezenční studium dvouletého mezinárod-
ního magisterského programu na univer-
zitě Tsinghua v Pekingu. Co si od toho sli-
bujete? Kolik studentů projevilo zájem
o tuto velmi atraktivní nabídku?

Jedná se o vysokoškolský magisterský
studijní program v oblasti jaderného inže-
nýrství a managementu, který zahrnuje ob-
lasti jaderné vědy a inženýrství, jaderný cy-
klus a materiály jaderného paliva, ochranu
před radioaktivním zářením a ochranu ži-
votního prostředí.

Jaderná energie je způsob výroby elek-
trické energie, při níž vzniká velmi malé
množství uhlíku. Čína byla vždy jednou
z hlavních sil v mírovém využívání ato-
mové energie. Za desítky let vývoje se čín-
ské jaderné technologie výrazně zlepšily.
V rámci naší globální strategie chceme sdí-
let nové technologie a naše úspěchy v ob-
lasti jaderného inženýrství s ostatními ze-
měmi a podporovat rozvoj jaderné energie
ve všech zemích.

V roce 2017 získalo konečný příslib stu-
dia 27 zahraničních studentů z více než 100
přihlášek.  Studenti jsou z devíti zemí
včetně Velké Británie, Jižní Afriky, Malajsie
a dalších. Bohužel z České republiky mezi
nimi žádný student není z důvodu omezení
na české straně. 

Poslední otázka. Jak vidíte budoucnost ja-
derné energetiky ve světě?

Jaderná energie, jako ekologicky šetrný,
stabilní a ekonomický energetický zdroj,
má nejsilnější substituční efekt a může
spolehlivě nahradit elektrickou energii vy-
ráběnou z fosilních paliv. Abychom mohli
řešit stále závažnější problémy v oblasti ži-
votního prostředí, musíme celosvětově
zvyšovat podíl čisté jaderné energie. Z to-
hoto důvodu jsme přesvědčeni o tom, že
jaderná energetika má skvělou budouc-
nost. �
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Kosmické záření představuje vý-
znamné zdravotní riziko pro posádky
kosmických lodí a letadel, ale také klí-

čový nástroj základního výzkumu původu
a složení vesmíru. Zcela novým směrem
výzkumu je atmosférická fyzika vysokých
energií, která se zaměřuje na výzkum zábles -
ků gama pozemského původu (TGF). 

Projekt CRREAT, podpořený v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání z Evropských strukturálních
a investičních fondů, je zaměřen na kos-
mické záření a fyziku vysokých energií
v atmosféře. Vede jej Ústav jaderné fyziky
(ÚJF) AV ČR, v.v.i., a sdružuje i výzkumné
skupiny z partnerských organizací: Ústavu
fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., a Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Praze.  

Projekt zahájil své aktivity v prosinci
2016 a potrvá do října 2022, jeho celkový
rozpočet činí téměř 150 milionů korun. 

Pochopit blesky

Cíle projektu byly diskutovány s Evropskou
dozimetrickou skupinou Eurados a mají její
podporu. Hlavní úkoly jsou dva: prohloubit
poznatky o souvislostech mezi jevy v atmo-
sféře a ionizujícím zářením a objasnit jevy
způsobující variace sekundárního kosmic-
kého záření v atmosféře. Tým vědců v pro-
jektu řeší dosud nezodpovězené otázky de-
tekce a dozimetrie směsných polí ionizují-
cího záření kosmického či atmosférického
původu, fyziky bouřkových oblaků a nad-
oblačných procesů, vzniku elektrických vý-
bojů v atmosféře, jejich projevů v elektro-

magnetickém spektru a vlivu na komuni-
kační a navigační systémy. Zkoumány jsou
krátkodobé nárůsty četnosti ionizujícího zá-
ření spojené s blesky (tzv. TGF a TGE
efekty), původ blesků a vztah oblačnosti
k intenzitě kosmického záření. 

Mezinárodní tým

Ředitelem projektu byl dosud prof. Karel
Kudela ze Slovenska, kterého od září na-
hradil prof. Günther Reitz z Německa. Jeho

pověřeným zástupcem je Dr. Ondřej Ploc
(oddělení dozimetrie záření ÚJF). Reali-
zační tým se skládá z odborníků na dozi-
metrii ionizujícího záření, ionizační jevy
v atmosféře a nízkoenergetické kosmické
záření, atmosférických fyziků, meteorologů
a odborníků na zpracování signálu, tele-
metrii a satelitní navigaci. Poradní výbor
projektu (SAC), tvořený renomovanými
vědci ze sedmi zemí (Arménie, ČR, Francie,
Japonsko, Německo, Rusko a USA), dohlíží
na celkový směr projektu a poskytuje mu
zpětnou vazbu s ohledem na nejnovější
trendy v mezinárodním výzkumu. Počát-
kem února 2017 se konalo v Řeži a v Praze
první zasedání SAC, příští schůzka zamě-
řená na první výsledky projektu proběhne
v ČR na konci roku 2017.

K čemu projekt povede

Získané poznatky přispějí k bezpečnosti le-
tecké dopravy, umožní zpřesnit dozimetrii
posádek letadel, některé modely kosmic-
kého počasí i modely šíření elektromagne-
tického signálu atmosférou. 

Balóny ve stratosféře

Letos 18. března projekt CRREAT podpořil
vypuštění stratosférického balonu Fík 2
z letiště Dlouhá Lhota u Příbrami. Experi-
ment proběhl ve spolupráci ÚJF AV ČR
a ČVUT v Praze. V gondole balonu byly
umístěny dva typy dozimetrických zaří-
zení: CANDY, tedy nový aktivní elektro-
nický dozimetr pro výzkum kosmického
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Projekt CRREAT zkoumá kosmické záření, 
výboje v atmosféře a blesky 
Srovnávacími měřeními na dvou letech kolem světa, přípravou měření na hoře Milešovka, kalibracemi
detektorů záření na urychlovači U-120M v Řeži a urychlovači těžkých nabitých částic HIMAC v Japonsku
pokračuje výzkumný projekt CRREAT (Research Center of Cosmic Rays and Radiation Events in the
Atmosphere, tedy Výzkumné centrum kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře). 

Cíle projektu CRREAT jej do značné míry
spojují s výzkumem na nejvyšší armén-
ské hoře Aragac, prováděným divizí kos-
mického záření (CRD) Jerevanského fyzi-
kálního ústavu. Ta v posledních letech
zkoumala již zmíněné TGE efekty – inten-
zivní toky elektronů, gama záření a neu-
tronů z atmosféry. Zvláštní sekce prvního
setkání SAC byla proto věnována části-
covému detektoru SEVAN (jeho akro-
nym nese jméno největšího arménského
jezera), vyvinutému vědci z CRD v rámci
programu OSN k Mezinárodnímu helio -
fyzikálnímu roku 2007, na kterém pro-
bíhá výzkum ve východoevropských ze-
mích. Jedním z výstupů výzkumného
projektu CRREAT bude také vytvoření in-
formačního uzlu sítě SEVAN. Díky tomu,
že k účasti v programu Horizont 2020 je
nyní způsobilá i Arménie, otevírá se
v projektu CRREAT další pole spolupráce.  

Sonda CANDY byla vyvinuta oddělením dozimetrie záření ÚJF AV ČR, některé její prvky jsou vytištěny v 3D tiskárně



záření ve vyšších atmosférických vrstvách,
vyvinutý oddělením dozimetrie záření
s použitím 3D tiskárny, a pasivní dozi-
metry. Za účelem sledování podmínek,
v nichž dozimetry pracovaly, zde bylo za-
řízení poskytující telemetrické údaje (tep-
lotu, vlhkost, tlak, polohu, trvání expozice)
prostřednictvím rádiového modemu, vyvi-
nutého radionavigační skupinou Fakulty
elektrotechnické ČVUT pod vedením Pavla
Kováře.

Cílem experimentu bylo ověření výpo-
četních modelů šíření kosmického záření
v atmosféře, technologie radiačního testo-
vání, její umístění ve stratosféře a komuni-
kace na dálku. Tyto úkoly se podařilo splnit
jen zčásti: vzhledem k silnému větru při vy-

pouštění letěl balon téměř vodorovně
a gondola se dostala do kontaktu se zemí,
což deaktivovalo detektor ionizujícího zá-
ření, který proto neměřil. Přesto byl testo-
ván rádiový modem a vyhodnocena data
z pasivních dozimetrů spolu s telemetrií. 

Detektor byl následně v květnu připojen
k dalšímu balonu v rámci konference Near -
Space 2017 v polské Toruni, s nímž vystou-
pal až do výšky 33 km. 

Úspěch na Veletrhu vědy

Členové týmu CRREAT Dagmar Kyselová,
Marek Sommer, Jakub Šlégl a Martin Ká-
kona se zúčastnili Veletrhu vědy v Praze,
kde ve stánku ÚJF AV ČR od 8. do 10.

června představili široké veřejnosti včetně
žáků a středoškolských studentů výskyt vý-
boje v přítomnosti dostatečně vysokého
napětí a produkci nosičů náboje ionizací
částicemi generovanými radioaktivním
rozpadem. Připravený experiment ukázal
některé vlastnosti specifického radioaktiv-
ního záření. Představili také vybavení, kte-
rého použili v již zmíněných balonových
experimentech. 

Stánek byl široce navštěvován, objevil
se i v pozvánce na veletrh v televizním pro-
gramu ČT24. Martin Kákona rovněž ve
stánku vysvětlil pro Vědecké kladivo – nej-
oblíbenější český populárně-vědný video-
kanál v rámci webu na YouTube – jak
vzniká blesk. �
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Do stratosféry dopravují sondy a další zařízení balóny: v ČR projekt CRREAT
používá balón Fík

Testování sond probíhá i na urychlovačích: cyklotronu v Řeži u Prahy
nebo zařízeních v japonském HIMACu

Na konferenci NearSpace 2017 v polské Toruni vystoupala sonda CANDY
v gondole stratosférického balónu až do výšky 33 km.



Pátrání po bezneutrinovém dvojitém roz-
padu beta je v současnosti jedním z hlav-
ních témat ve fyzice elementárních čás-

tic. Tento směr získal pozornost veřejnosti
v roce 2015, kdy byla udělena Nobelova cena
za objev oscilací neutrin.

Experiment GERDA

Ve světě probíhá několik experimentů, které
zkoumají tento jev a používají k tomu detek-
tory z různých materiálů, včetně experimentu
GERDA s detektory z vysoce čistého germania
(odtud také pochází jeho název: GERmanium
Detector Array). Pro tento experiment je ne-
zbytné použít izotop germanium 76, který však
představuje jen 7,6 % přírodního germania.
Vědci požadovali germanium o velmi vysoké
chemické čistotě a s 86% obsahem izotopu
germanium 76.

Obohacování germania 76 provádí jediný
podnik na světě, a to Elektrochimičeskij zavod
(ECHZ) sídlící v Krasnojarské oblasti na Sibiři.
Tento podnik patří do společnosti TVEL, která
tvoří palivovou divizi Rosatomu. Obohacené
germanium bylo dodáno do německého vý-
zkumného ústavu Max Planck Institute for
Nuclear Physics v Heidelbergu, který jej dále
zpracovává do podoby detektorů. Tento ústav
vede konsorcium německých technických uni-
verzit z Mnichova, Tübingenu a Drážďan, které
je financováno Spolkovým ministerstvem pro
vzdělávání a výzkum.

Během první fáze experimentu GERDA sice
nedošlo k pozorování bezneutrinového dvoji-

tého rozpadu beta, ale podařilo se získat slibná
data. Nyní mezinárodní tým vědců připravuje
v italském výzkumném ústavu Laboratori Na-
zionali del Gran Sasso druhou fázi projektu,
která bude používat podstatně citlivější zaří-
zení.

Pokud se během experimentu podaří pozo-
rovat bezneutrinový dvojitý rozpad beta, což
je velmi vzácný jev, bude to znamenat, že neu-
trino a antineutrino jsou jednou a tou samou
částicí. Poprvé to předpověděl italský vědec
Ettore Majorana v roce 1937, ale dosud tento
jev nebyl potvrzen. Jeho zaznamenání by zna-
menalo, že Standardní model částicové fyziky,
který popisuje jednotlivé částice a jejich vzá-
jemné interakce, není uspokojivý a vědci musí

hledat ještě obecnější principy, aby porozu-
měli tomu, co se dělo v prvních okamžicích po
Velkém třesku.

Speciální nároky na výrobu 

Germanium 76 pro experiment GERDA bylo
poprvé vyrobeno závodem ECHZ v letech
2004-2005. Tím tento podnik získal zkušenosti
se speciálními požadavky vědců na výrobu,
skladování a přepravu materiálu. Kromě velmi
přísných požadavků na chemickou čistotu
a obsah požadovaného izotopu totiž požado-
vali, aby materiál přišel do minimálního styku
s kosmickým zářením, které nás běžně obklo-
puje. Ovlivňuje to totiž citlivost výsledného vý-
zkumného zařízení, která v tomto případě musí
být velmi vysoká.

Samotné obohacování proto probíhalo tak,
že obohacovaný materiál a meziprodukty byly
nad úrovní země bez stínění kosmického zá-
ření po co nejkratší dobu a materiály byly skla-
dovány výhradně pod zemí ve speciálním od-
stíněném sarkofágu.

Nejprve bylo do Německa posláno několik
vzorků, na kterých si vědci ověřili, že germa-
nium 76 bude mít požadované chemické vlast-
nosti. Potom proběhla vlastní výroba za spe-
ciálních podmínek a podobně specifická byla
i přeprava. Zhruba 6700 kilometrů z východní
části Ruska do Německa urazilo germanium
na nákladním automobilu ve speciálním odstí-
něném kontejneru, který byl vyroben v Rusku
před několika lety a v Německu byl pro tento
účel modernizován. �
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Vědci hledají odpověď, co se dělo po Velkém třesku
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom dodala germanium 76 pro druhou fázi mezinárodního
vědeckého projektu GERDA, který zkoumá tzv. bezneutrinový dvojitý rozpad beta. Experiment
probíhající v Itálii zkoumá jev, který je v rozporu se Standardním modelem částicové fyziky, takže by
díky němu mohli vědci vstoupit na pole nové fyziky, která by jim umožnila popsat i ty nejranější fáze
vývoje našeho vesmíru.

Spouštění germaniových
detektorů do zařízení GERDA

Sestavování germaniových detektorů ve
speciální komoře



Tropické prostředí je známo vysokými
teplotami, vlhkostí a vzduchem konta-
minovaným chlorem, což přispívá

k tomu, že zde koroze probíhá výrazně rych-
leji než v oblastech s mírným klimatem.
Avšak současný vývoj jaderného průmyslu
ukazuje, že jaderné elektrárny budou stavěny
z nemalé části právě v tomto prostředí. Ruští
jaderní inženýři si uvědomují, že koroze má
velký vliv na jadernou bezpečnost, takže ma-
teriáloví vědci z výzkumného ústavu CNIIT-
MAŠ (součást AEM Group, strojírenské di-
vize Rosatomu) vyvinuli novou ocelovou sli-
tinu pro tropické podnebí, která má vynikající
tepluvzdorné a vlhkuvzdorné vlastnosti.

Nová ocelová slitina s označením
08H14MF je navržena k výrobě teplosměn-
ných trubek pro systém pasivního odvodu
tepla (PHRS), který používají všechny nové
ruské jaderné elektrárny. Jde o jeden z nej-
důležitějších systémů jaderné elektrárny,
protože zajišťuje bezpečné odstavení při ne-
čekané události. PHRS byl instalován napří-
klad v indické elektrárně Kudankulam (2x
VVER-1000) a v ruské elektrárně Novovoro-
něžská II (2x VVER-1200) a bude jej mít i tu-
recká jaderná elektrárna Akkuyu (4x VVER-
1200).

Pro jadernou elektrárnu Kudankulam vyvi-
nuli ruští specialisté technologii nanášení

tenké vrstvy hliníku na ocel. Pro tureckou
elektrárnu Akkuyu bude určena právě ocel
08H14MF. Protože nebyl dostatek informací
o průběhu koroze nové slitiny, musela před
použitím v jaderné elektrárně projít testy,
které by dokázaly, že je pro to vhodná. Zkou-
šky provedly podniky CNIITMAŠ a OKB Gi-
dropress (také součást strojírenské divize Ro-
satomu) a simulace všech sezónních změn
počasí trvala půl roku.

Testy ukázaly, že při umělém působení sol-
ného roztoku nepostupuje koroze rychleji než
5,4 mikrometrů ročně, tedy že za 60 let (což
je životnost systému PHRS) zkoroduje jen 0,3
milimetru tlustá vrstva nové slitiny. Dále bylo
pomocí elektrochemických experimentů pro-
kázáno, že vykazuje vynikající odolnost vůči
vlhkému mořskému klimatu. Pro simulaci ži-
votnosti systému PHRS s novou slitinou byl
vyvinut také speciální software, který využívá
data z různých korozních testů.

„Ocelová slitina 08H14MF byla vyvinuta
materiálovým vědcem Veniaminem Boriso-
vem z ústavu CNIITMAŠ. Stanovil si velmi
ambiciózní cíl, protože chtěl vyvinout ocelo-
vou slitinu, která bude jednoduše obrobi-
telná a vhodná pro výrobu teplosměnných
trubek v parogenerátorech. Navíc neměla
obsahovat nikl, který je velmi nákladnou
složkou většiny ocelí,“ řekl Ivan Safonov, ve-
doucí laboratoře pro korozi v ústavu CNIIT-
MAŠ. Materiál byl mnohokrát testován pro
různé použití od střech železničních vozů až
po dřezy na umývání nádobí.“ �

Podle smlouvy podepsané v Bangkoku 7.
září 2017 postaví Rosatom za použití
svých technologií cyklotronové a radio -

farmaceutické centrum pro Thailand Institute
of Nuclear Technology (TINT). V centru, které
vybuduje společně s thajskou společností Ki-
netics Corporation Ltd, se budou vyrábět
radio farmaka a provádět výzkum.

Základ centra bude představovat cyklotron
dosahující energie protonů až 30 MeV, který
vyrobí výzkumný ústav Jefremovův institut
(součást struktury Rosatomu). Daný typ cyklo -
tronu má být základem pro další rozvoj odvě-
tví s tak vysokou technologickou náročností,
jako je jaderná medicína. Radiofarmaka, která
budou v laboratořích nového centra vznikat,
umožní lékařům efektivně diagnostikovat
a léčit řadu onemocnění především onkologic-
kých a kardiologických.

Kromě toho centrum, které bude mít roz-
lohu 5400 m2, umožní provádět výzkum v ob-
lasti nových radiofarmak. Dále se zde bude
zkoumat změna vlastností materiálů (přede-
vším polovodičů) při ozařování protony, deu-
terony a neutrony, radiační koroze materiálů,
radiační odolnost radioelektronických přístrojů
a struktura jader s nadbytkem neutronů. Cen-

trum bude také používat neutronovou akti-
vační analýzu.

Realizace tohoto projektu zlepší dostupnost
jaderné medicíny nejen v Thajsku, ale v celé
oblasti. Díky výzkumným programům získá
země kompetence v neenergetických aplika-
cích jaderných technologií do různých oblastí
lidské činnosti a bude se zde rozvíjet kvalifi-
kace pracovníků pro thajský průmysl.

Podle Denise Čeredničenka, generálního ře-
ditele společnosti Rusatom Healthcare, která

bude projekt realizovat, potvrzuje podpis do-
hody konkurenceschopnost ruských technolo-
gií oproti analogickým produktům předních
světových firem, a to jak z pohledu ceny, tak
kvality. „Realizací tohoto projektu získává Je-
fremovův institut novou referenci v uplatnění
svých cyklotronů na zahraničním trhu, což mu
do budoucna poskytuje konkurenční výhodu,“
dodává Čeredničenko.

Před podpisem dohody provedlo regionální
centrum Rosatomu pro jihovýchodní Asii (sídlí
v Singapuru a spadá pod Rusatom Internati-
onal Network) společně se společností Rusa-
tom Healthcare analýzu specifik thajského
právního řádu a trhu. Dále proběhlo několik
konzultací se zákazníkem a společnost Kinetics
Corporation byla vybrána jako generální do-
davatel.

„Tento projekt je dalším krokem v realizaci
strategie Rosatomu na podporu uplatnění do-
mácího vývoje v oblasti jaderné medicíny na
mezinárodním trhu. Ruské technologie a zku-
šenosti tak umožní provádět v Thajsku výzkum
v nejslibnějších oblastech a dále rozvíjet mo-
derní lékařské služby,“ řekl Alexander Merten,
prezident společnosti Rusatom International
Network. �
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V Thajsku vznikne cyklotronové a radiofarmaceutické centrum

Příklad lékařského cyklotronu 
z produkce Jefremovova institutu

Superocel pro jaderné elektrárny v tropech
Nová nerezová ocelová slitina pro systém pasivního odvodu tepla z jaderného reaktoru úspěšně
prošla testy v drsném tropickém prostředí. Vyvinuli ji jaderní inženýři z korporace Rosatom.

AEM Steel a tropický prales



Klíčové pro každého podnikatele je prodat
své produkty nebo služby. K tomu zjednodu-
šeně řečeno slouží marketing. Ten je obvykle
spojován s reklamou nebo prezentací toho,
co chci nabídnout zákazníkům. Jenže časy
se rychle mění a dnes se stále více hovoří
o digitálním marketingu. Co vše si máme
představit pod tímto pojmem?

Přiznávám, že ten pojem moc rád nemám.
Jakoby existoval nějaký normální marketing
a vedle toho ten digitální. Ve skutečnosti
máme marketing jen jeden. Řeší, jaké pro-
dukty mají firmy nabízet, aby uspěly u záka-
zníků, jak je k zákazníkům dostat, za kolik pro-
dávat a jak je prezentovat. Rád říkávám, že
informační technologie akorát všechno
zkomplikovaly. Digitální marketing přinesl
vedle klasické inzerce a reklamy nové kanály,
kterými je možné produkty a služby propa-
govat, ale hlavně možnost velmi detailně úči-
nek takové snahy měřit. 

Před dvaceti lety marketéři pracovali se
segmentem, s masou lidí, snažili se jí odhad-
nout, mířit na ni reklamou a o tom, zda se jim
to zdařilo, se dozvídali třeba jednou za
čtvrtletí. Dnes nám technologie umožnily
personalizovat produkty a propagaci někdy
už na úrovni jednotlivých zákazníků a vý-
sledky sledovat v reálném čase. Na druhou
stranu, daleko více informací a možností mají
dnes i kupující, takže jsou nesrovnatelně ná-
ročnější.

Dané problematice se věnuje vaše společnost,
řekněte nám o ní více.

Incomaker je mladá česko-portugalská tech-
nologická firma, jíž jsme založili v roce 2015,
protože jsme měli bohaté zkušenosti s marke-
tingem a uvědomili si, že všechny dostupné

systémy pro podporu marketingu reflektují
hlavně potřeby korporací. Především předpo-
kládají, že je bude obsluhovat někdo, kdo
marke tingu rozumí, třeba ví, co je to segment,
sezónnost, jaké kanály používat, atd. Marketin-
goví profesionálové jsou ale dost nákladní; ze-
jména pro menší firmy. Druhým faktorem je,
že technologie a umělá inteligence pokročila,
takže umí velký kus práce marketéra nahradit.
A tak jsme vyvinuli Incomaker, systém, který
dokáže zajistit velký kus práce místo člověka
a je přitom dostupný i pro malé a střední
firmy. V roce 2016 jsme získali prestižní ino-
vační grant od Evropské unie z fondu Horizon
2020. Jsme na něj pyšní, protože šlo o úspěch
ve velmi tvrdé mezinárodní konkurenci. Byli
jsme v té době teprve sedmá česká firma,
která na něj kdy dosáhla, což osvědčilo inova-
tivnost a potenciál našeho nápadu. O něco
později nám totéž potvrdil i trh.

Jak jste uvedl, produktem, který nabízíte fir-
mám a dalším společnostem, je Incomaker.
Co všechno umí?

Je toho docela hodně. Jednak automatizuje
marketing. Představte si třeba, že hledáte ně-
jakou službu, například ubytování na horách,
prohlížíte weby různých hotelů a pak vám od
jednoho z nich přijde speciální nabídka se sle-
vovým kuponem. Nebo kupujte pravidelně
třeba krmení pro psa. A najednou dostanete
výhodnou nabídku tohoto zboží zrovna, když

Pro podporu marketingu jsme vyvinuli Incomaker, systém,
který dokáže zajistit velký kus práce místo člověka 
a je přitom dostupný i pro malé a střední firmy,

řekl CzechIndustry Tomáš Šalamon, generální ředitel společnosti  INCOMAKER

56
3I2017



se chystáte je zase shánět. V obou případech
je slušná šance, že nakoupíte právě tam. Tako-
vých scénářů existuje nepřeberně, a abyste je
s Incomakerem dokázali realizovat, nemusíte
být profesionál. Další výhodou je, že Incoma-
ker obsluhuje řadu kanálů najednou. Jeho pro-
střednictvím můžete realizovat kampaň třeba
s využitím sociálních sítí, mobilních aplikací,
mailů, webu, blogů a dalších, její příprava je
nesmírně jednoduchá a realizace trvá ne ho-
diny, jako kdyby se prováděla ručně, ale spíš
minuty. Šetříme až 75 % času. Dále můžete
s Incomakerem spravovat řadu sociálních pro-
filů najednou, např. pro jednotlivé pobočky,
produkty, apod. Hlavně má ale Incomaker rád
data. Sbírá je z vaší firmy, sbírá veřejně do-
stupná data, data ze sociálních sítí, webu, o va-
šich konkurentech a mnohá další. Analyzuje je,
využívá k tvorbě a řízení kampaní a upozorňuje
vás na to, o čem byste se měli dozvědět.

Logicky se nabízí otázka, kde všude nalezne
uplatnění, čím je unikátní?

Původně jsme si mysleli, že se zaměříme
hlavně na e-shopy, protože mají pěkně uspo-
řádaná data a standardizovaná řešení. Umíme
jim pomoci velmi dobře, ale ukázalo se, že jiná
odvětví řeší stejné problémy, nemají ale k dis-
pozici tolik možností jako e-commerce. A tak
máme mezi zákazníky nejen e-shopy, ale i fi-
nanční instituce, poradenské firmy, společ-
nosti z oblasti strojírenství, vzdělávací agen-
turu a další firmy napříč odvětvími jak v B2C,
tak B2B.

Kdybych měl vybrat jednu unikátní vlast-
nost Incomakeru, je to podle mne fakt, že se
primárně nesnažíme být nástrojem v rukou
marketérových, ale usilujeme jeho práci na-
hradit. Ten se pak může věnovat něčemu kre-
ativnímu, kde lidský mozek zastoupit nelze.

Můžete nám představit některého z vašich kli-
entů, který se s pomocí vaší aplikace takříkajíc
prosadil na trhu?

Mezi těmi, kdo jsou s námi nejdéle, je třeba
Zaletsi.cz. Prodávají po internetu letenky a je-
jich marketingovou strategií jsou superlevné
nabídky. Třeba najdou letenku do New Yorku
za 3000 Kč. Je jasné, že takovou informaci po-

třebují dostat k zákazníkovi co nejrychleji, dříve
než to udělá konkurence. V tom jim Incomaker
velmi pomohl. Podařilo se nám zkrátit čas od
identifikace příležitosti k doručení zákazníkům
několika různými kanály na zlomek původní
doby. Vedlo to k jednoznačně změřitelným fi-
nančním benefitům.

Ale žádný typický způsob užití nemáme,
kdybych vám řekl příběh jiného zákazníka, vy-
užíval by náš systém naprosto jinak. To mě na
tom hrozně baví, vytvořili jsme velmi robustní
nástroj.

Prezentujete schopnost detailně sledovat cho-
vání zákazníků. V této souvislosti bych se
chtěl zeptat na etickou stránku věci, přesněji,
nemůže se uživatel vaší aplikace dostat do
rozporu se zákonem o ochraně osobních
údajů?

Ochrana osobních údajů a uživatelských dat
je naší prvořadou prioritou a v této oblasti spl-
ňujeme nejvyšší zákonné i technické stan-
dardy. Mezi našimi zákazníky jsou i finanční
instituce, kde je tento problém sledován ob-
zvlášť přísně, takže je zřejmé, že co se týče zá-
kona, není prostor pro kompromis. Navíc
nejde jen o zákony české, Incomaker je glo-
bální produkt a příslušná legislativa se ve
světě značně liší.

Zmínil jste ale i etickou stránku věci a to je
na složitější debatu. Vy, já, každý uživatel inter-
netu za sebou nechává už jen pouhým „bytím
na internetu“ tzv. digitální stopu – neuvěřitelné
množství dat, která lze komerčně využít. To ne-
zmiňuji informace, které jsou lidé o sobě
ochotni zveřejnit třeba na sociálních sítích. My
s takovými daty pracujeme a našim zákazní-
kům umožňujeme, aby s jejich využitím lépe
prodávali. Ostatně, miliardový business firem
jako Google či Facebook funguje na stejných
principech. Je třeba si uvědomit, že uživatelé
dnes na internetu dostávají služby, jež by před
pár lety člověk hledal možná leda ve sci-fi. A to
často úplně zadarmo. Lidé za ně platí částí
soukromí. Je to cena nízká nebo vysoká? To si
musí odpovědět každý sám.

Na nedávné konferenci věnované digitálnímu
marketingu zaznělo: Pokud marketéři nedo-

stanou kvalitní vuřty, tak mohou sdělení šířit
sebelépe, ale nebude to fungovat. Můžete to
konkretizovat?

Jak jsem říkal v úvodu, marketing je jenom
jeden. Trochu mě rozčiluje, když bývá navíc
kladeno rovnítko mezi marketing a propagaci
(nebo jak se říká, komunikací…). Ta je jenom
jeho součástí. A ty „kvalitní vuřty“… no,
pořád platí, že můžete mít nejnápaditější re-
klamy, ale pokud nebudete nabízet dobrý pro-
dukt, veškerá snaha vyjde vniveč. Přičemž
nutno zdůraznit, že existuje rozdíl mezi tech-
nickou kvalitou a marketingovou kvalitou.
Technicky představuje kvalita soulad s určitou
normou, obvykle kvantitativní. Marketingově
je kvalita mírou souladu s očekáváními zákaz -
níka. Někdy je s technickou kvalitou totožná,
často ale ne. Tak třeba včera mi z Číny přišel
kablík na nabíjení telefonu. Stál úplně legrační
sumu. Technická kvalita… no, těžko říct, po-
slední vydržel asi půl roku. Ale to je v pořádku,
protože to čekám. Kdybych za tu samou věc
dal v „normálním“ obchodě dvě stovky, při-
padal bych si podveden. Na druhou stranu si
vezměte třeba telefony iPhone. Když srov-
náme „tvrdé“ technologické parametry, ne ve
všem právě vedou. Přesto jsou za ně zákazníci
ochotni zaplatit třeba i víc než měsíční plat,
protože jsou jednak uživatelsky velmi pří-
jemně vymyšleny, a navíc mají určitý punc vý-
jimečnosti. Jindy může zase marketingová
kvalita spočívat v tom, že je produkt všude do-
stupný. 

Jak je tomu s digitálním marketingem v dal-
ších zemích, zejména v USA, které jsou
v tomto zřejmě nejdále? Nebo je tomu jinak?

Samozřejmě, Silicon Valley je světové tech-
nologické centrum č. 1, kde se rodí většina no-
vých trendů. Ale nejen tam, naprosto mimo-
řádnými inovátory jsou třeba izraelské firmy.
Konec konců, Incomaker je evropský projekt
a také se nemáme za co stydět. V oblasti digi-
tálního marketingu funguje globalizace velmi
efektivně, takže k šíření novinek v této oblasti
dochází rychle. Geografické rozdíly ale existují.
Řekl bych, že Evropa je přeci jen o něco opož-
děna, což je dle mého názoru způsobeno
mimo jiných faktorů i větší kulturní diverzitou.
Firmy v anglosaském prostředí jsou obecně
méně zvyklé brát v úvahu kulturní a jazykové
odlišnosti, protože je prostě na rozdíl od nás
nijak palčivě nevnímají. Jednoduchý příklad:
když Incomaker oslovuje zákazníka, třeba
v mailu, musí v češtině správně skloňovat. Vá-
žený pane Nováku. Navíc je tu obvyklé oslo-
vovat lidi akademickými tituly. V USA ne-
zvyklé. Rusové zase oslovují křestním jménem
a jménem po otci. Ivane Sergejeviči. A tak
dále. A to se bavíme jen o jediném triviálním
detailu, jakých existují tisíce. V jazycích, cho-
vání lidí, produktech, událostech, přístupu
k zákazníkům... Tohle americké firmy umí hůře.
Na druhou stranu to ovšem představuje vel-
kou příležitost pro nás.

Když shrneme předcházející, co byste dopo-
ručil těm, kteří se chtějí prosadit na trhu a zí-
skat nové zákazníky?

Musíte mít dobrý produkt, který řeší nějaký
problém vašich zákazníků a umět jim o něm
povědět. Ale na tom nic není, to je esence ka-
pitalismu. Moderní technologie jsou skvělé
v tom, že vám dokážou pomoci ve všech
aspektech, které ta věta zmiňuje. �
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Společnosti zvyšují mzdy, zlepšují benefity,
investují do náboru a zvyšování kvalifi-
kace zaměstnanců, ale pokud ani to ne-

zabírá, stále častěji začínají hledat zaměstnance
i v jiných zemích. Nejčastěji tak nabírají zahra-
niční zaměstnance na pozice operátorů výroby
a logistiky, IT specialisty, top manažery, projek-
tové manažery a jazykově dobře vybavené za-
městnance mezinárodních center sdílených
služeb a zákaznického servisu, kterých jsou
v ČR desítky,“ komentuje Martin Jánský, pro-
vozní ředitel Manpower.

Zaměstnanci ze třetích zemí

Od srpna 2017 se znovu otevírá možnost za-
městnávat prostřednictvím agentury práce ob-
čany ze třetích zemí, resp. ze zemí mimo Evrop-
skou unii, zároveň ale stále zůstává zachována
vízová povinnost. Mylně se však některé firmy
domnívají, že zaměstnanci z těchto regionů
jsou levnou pracovní silou. Zákon ukládá za-
městnavateli dodržovat „srovnatelné pod-
mínky“ jako u českých uchazečů, navíc zde na-
růstají náklady na dopravu a ubytování. Na dru-
hou stranu se ve stávající situaci vyplatí inves-
tovat do náboru a kvalitního zaměstnance ze
zahraničí než mít pozici neobsazenou.

Kde hledat vhodné kandidáty

V ČR mají firmy již letité zkušenosti s pracovníky
pocházejícími ze třetích zemí. Jednou z nejsil-
nějších skupin jsou zaměstnanci ukrajinského
původu. Z dat společnosti Manpower vyplývá
velmi vysoká kvalita kandidátů a jejich spoleh-
livost. „Například v nedávném kole výběrového
řízení na operátory výroby přišlo na pohovor
142 kandidátů ze 162 pozvaných, přičemž 124
bylo uznáno jako vhodných, což je velmi vy-
soké procento ve srovnání s českými uchazeči
(ze 100 zájemců o práci ve výrobě nebo ve
skladu se nakonec zúčastní pohovoru cca 30 %,
z toho v průměru 10 nakonec skutečně na-
stoupí). Navíc integrace ukrajinských pracov-
níků probíhá rychle a bezproblémově, díky kul-
turní i jazykové blízkosti (základy českého jazyka
ovládají během 3 měsíců). Oborově se zde na-
bízí široké portfolio zahrnující i odborné děl-
nické profese – např. seřizovač, metalurg, svá-
řeč apod. Podniky však musí počítat s vysokými
mzdovými nároky a také s tím, že na začátku je
přeci jen potřeba tlumočník, a realizace plného
zapojení do procesu trvá 6–8 měsíců kvůli vyří-
zení víz,“ upozorňuje Martin Jánský.

Na Ukrajině najdeme sice nejvhodnější za-
městnance, ale celý proces prodlužuje vízová
povinnost. Z hlediska rychlosti je tedy přízni-
vější nábor v zemích EU, jako je například Bul-
harsko. Jedná se sice o kvalitní kandidáty, ale
jejich počet nepostačuje poptávce. Manpower-
Group vyhledal v letošním roce pro české firmy
700 bulharských zaměstnanců, ale počet zá-
jemců již každý měsíc pomalu klesá. Nyní jsme

schopni najít v Bulharsku 100 - 150 zájemců
měsíčně. Díky zeměpisné blízkosti se nabízí také
Polsko, jehož kandidáti se dobře uplatňují v pří-
hraničních oblastech, kde panuje vysoká neza-
městnanost na polské straně. Počty se v tomto
regionu pohybují okolo 50 lidí měsíčně. Po-
měrně novým zdrojem pracovní síly je Řecko,
odkud máme kolem 150 - 200 zájemců mě-
síčně. 

Další vhodnou oblastí je také Rumunsko a po
změně legislativy pozorujeme také velké ná-
růsty zaměstnanců ze Srbska. Pro nábor pro-
gramátorů a pracovníků zákaznického servisu
se osvědčuje i Španělsko a Portugalsko. Tam
pracují v technologických centrech lidé z celé
Evropy, kteří často střídají pracovní destinace. 

Jak probíhá nábor v zahraničí

I přes globální virtualizaci trhu práce je možné
efektivně oslovit online způsobem pouze kvali-
fikované zaměstnance. Využíváme především
LinkedIn a specializované sociální sítě v oblasti

IT. Používáme také zahraniční pracovní portály
a zakoupené databáze uchazečů o zaměstnání.
Pohovor je možné realizovat například pro-
střednictvím Skype.  Nábor zaměstnanců do
výroby nelze dělat online a nejčastěji probíhá
osobní formou komunikace s lidmi v místě byd-
liště, využívá se též prvků referal marketingu
(doporučování známých za odměnu) a sociál-
ních sítí, nejčastěji Facebooku. Manpower proto
využívá své zahraničí pobočky v daných zemích
a zároveň oslovuje uchazeče pomocí terénních
pracovníků-náborářů. Při specifických požadav-
cích je vhodná účast cílového zaměstnavatele,
pro kterého organizujeme nábory, který asistuje
u testování kvalifikace a dovedností uchazečů.
To může celý proces zásadně zjednodušit
především v případě zemí, kde je nutné čekat
na udělení pracovního víza.

Náborem a podpisem smlouvy nic nekončí.
Je potřeba zaměstnancům pomoci s vyřízením
víz, zajistit dopravu do ČR, ubytování na ná-
klady zaměstnavatele, vstupní lékařské pro-
hlídky a potom celou řadu drobností v balíčku
informací a asistenčních služeb pro usnadnění
běžného života. U IT specialistů a manažerů je
zvykem, aby zaměstnavatel přispěl na letenku
a nabízí relokační balíček. To může být jednorá-
zová incentiva ve výši alespoň 1000 eur, pro
snazší přestěhování a pomůže mu s nalezením
vhodného bytu ještě před jeho příletem.

Aby vše dobře fungovalo

Pokud firma bude brát zaměstnance ze třetích
zemí, jako zdroj levné pracovní síly, fungovat to
nebude. Ne všichni zaměstnavatelé dokáží za-
jistit vhodné podmínky pro zaměstnance – zají-
mavá mzda (19–23 tisíc hrubého jako základní
mzda bez příplatků za přesčasy atd.), dobré
ubytování se základním vybavením domác-
nosti (např. pračka, Wi-Fi, základní kuchyňské
vybavení, …) a zajišťující soukromí (ubytování
max. po 2–3 osobách) a samozřejmě lékařská
péče. Zaměstnavatel také musí připravit tlu-
močníka, specifický systém zaškolení, vhodné
rozdělení práce, nastavení komunikace uvnitř
společnosti včetně vnitřní komunikace vůči mí-
stním zaměstnancům, která může být v dů-
sledku xenofobie nečekanou komplikací.

„Zajímavým trendem, který se firmám vy-
platí, je nábor obou partnerů. Jsou zde prak-
tická hlediska. Jednak se rozšíří počet vhodných
uchazečů, protože žena by sama přijela pouze
výjimečně, potom to má také pozitivní vliv na
produktivitu, protože pánové potom tolik ne-
holdují večírkům. U kvalifikovaných pracovníků
a manažerů je často nepsaným pravidlem na-
lezení pracovního uplatnění i pro partnerku,
protože to často bývá manželka, kdo rozhoduje
o relokaci do jiné země,“ doplňuje Martin Ján-
ský. Cílem je dobrá integrace, jedině když se zde
budou zaměstnanci-cizinci cítit dobře, budou
zde chtít žít, a to je samozřejmě základní moti-
vace pro kvalitně odvedenou práci. �

Jak řešit nedostatek uchazečů o práci náborem v zahraničí
Na trhu práce zažíváme skutečnou euforii. Takto nízký počet nezaměstnaných jsme v novodobé
historii zažili pouze v letech 2007 a 2008. Je to dobrá zpráva pro lidi, kteří hledají lepší práci, mnoho
vrásek to ale přidělává firmám. Podle průzkumu ManpowerGroup celých 30 % podniků v ČR nemůže
najít vhodné kandidáty na své volné pozice.

Společnost ManpowerGroup Česká re-
publika zveřejnila výsledky průzkumu
„ManpowerGroup Index trhu práce“ pro
čtvrté čtvrtletí roku 2017. Zaměstnavatelé
hlásí pro 4 Q 2017 zpomalování náboro-
vých aktivit a pouze mírný nárůst. 4 % za-
městnavatelů očekává nárůst počtu pra-
covních sil, 3 % předpovídají snížení počtu
pracovních sil a 93 % zaměstnavatelů ne-
předpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu
práce pro ČR pro čtvrté čtvrtletí 2017 hod-
notu + 1 %.

„Situace u jednotlivých typů zaměstna-
vatelů vykazuje velké rozdíly. Zatímco vět-
šina velkých firem v automobilovém, lo-
gistickém a maloobchodním sektoru na-
bírá stále nové zaměstnance ve velkém,
malé firmy již neplánují další nárůsty za-
městnanců. Zpomalující náborové plány
zaměstnavatelů na 4. čtvrtletí také souvisí
s příchodem slabé sezóny na trhu práce. 

I tak bude pokračovat jedno z nejpřízni-
vějších období na trhu práce pro uchazeče
o zaměstnání. Tak nízký počet nezaměst-
naných byl naposledy v letech 2007 až
2008. Firmy si začínají přetahovat zaměst-
nance pomocí vyšších mezd, kdy které
v některých případech rostly až o 30 %.
Vzhledem k nedostatku potřebných profilů
zaměstnanců rostou také investice do je-
jich zvyšování kvalifikace. V některých lo-
kalitách ale firmy nemohou ani tak zajistit
potřebný personál a začínají dělat nábory
v zahraničí jak na kvalifikované, tak i ne-
kvalifikované pracovní pozice,“ řekla Jaro-
slava Rezlerová, generální ředitelka Man-
powerGroup Česká a Slovenská republika. 
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Původně se předpokládalo, že většina
z těchto smrtelných nehod bude způ-
sobena vlnami tropických veder,

i když se vyskytnou i další extrémní povětr-
nostní události, jako jsou „studené vlny“,
záplavy a vichřice.

Očekává se, že růst obyvatel a urbani-
zace přispějí k masivnímu nárůstu počtu
úmrtí, ale hlavním hnacím motorem bude
změna klimatu.

Šokující povaha této zprávy vedla
k tomu, že vlády v celé Evropě zareagovaly
na výzvy od environmentálních skupin,
aby začaly brát vážně klimatické změny.
Ale to je „příliš málo a příliš pozdě,“ soudí
autoři zprávy?

Miliony budou postiženy katastrofami

Pokud se ukáže, že závěry zprávy EK jsou
správné, dopad na Evropu bude monu-
mentální. Ze statistik vyplývá, že ex-
trémní počasí doposud způsobilo v letech
1981 až 2010 každoročně 3000 úmrtí a ka-
tastrofami bylo postiženo pouze 5 % Ev-
ropanů* - očekává se, že mezi 2071
a 2100 se tento počet zvýší 50krát na 152
000. Studie rovněž uvádí, že ke konci sto-
letí budou dva ze tří lidí žijících na konti-
nentu postiženi katastrofami - to je 351
milionů lidí.

Vědci ve zprávě EK využili historických
záznamů o extrémních povětrnostních
událostech a spojili je s projekcemi do-
padu změny klimatu a změnami v popu-
laci, aby dokázali, kolik lidí zemře na ná-
sledky globálního oteplování.

Letošní „luciferova horká vlna“ posílala
teploty až na 44 ° C v částech jižní Evropy.
Teplotní vlny této povahy by se mohly stát
koncem století samozřejmostí. Autoři
zprávy EK varují, že v některých částech
světa může být tak horko, že bude pro lidi
nebezpečné tam žít.

Vedoucí autor zprávy, Dr. Giovanni For-
zieri, uvedl: „Pokud se nepodaří omezit
globální oteplování a nepřijmeme vhodná
opatření, asi 350 milionů Evropanů by
mohlo být vystaveno škodlivým klimatic-
kým extrémům každoročně do konce sto-
letí.“ �

* Jak vyplývá z dokumentu Vliv změny
klimatu na zdraví lidí, zvířat a rostlin vy-
pracovaného v roce 2009 pro Evropskou
komisi, největší obavy v Evropě vyvolává
úmrtnost a nemocnost související se zvy-
šující se průměrnou roční teplotou. Dokla-
dem pro to mohou být letní vlny veder
v roce 2003, které údajně způsobily více
než 70 000 úmrtí na našem kontinentě.
Očekává se i růst počtu infekčních nemocí
citlivých na teplotu, jako jsou infekce z po-
travin a další negativní dopady. 

Změna klimatu by mohla do roku 2100 
zabít 150 000 Evropanů ročně
Nová zpráva financovaná Evropskou komisí (EK) uvádí, že v Evropě může do roku 2100 zemřít každý rok
více než 150 000 lidí v důsledku extrémního počasí, pokud se nepodaří nalézt řešení změny klimatu.
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To se již začalo projevovat na celém
světě, zejména ve velkých městech
v Asii, USA a Evropě. Zcela nová města

se budují od základů, technologie z otevře-
ných zdrojů (open source) se využívá k vytvá-
ření efektivních veřejných služeb a síla obno-
vitelné energie se využívá skutečně inovativ-
ním způsobem.

Například první americká komunita pohá-
něná solární energií, Babcock Ranch, je bý-
valý ranč a přírodní rezervace rozkládající se
na více než 36 000 hektarech. S využitím
jedné z největších solárních elektráren na
světě staví 20 000 zelených domů s plány na
bydlení pro 50 000 lidí. V plném proudu je
25letý plán, který zahrnuje maloobchodní
plochy, komerční kanceláře a přírodní ko-
munitní oblasti o ploše zhruba 55 hektarů.
Obyvatelé se plánují přestěhovat v letošním
roce, a jak to prozatím vypadá, projekt bude
využit jako vzor pro budoucí rozvoj chytrých
měst v celé zemi. 

Ve Španělsku se Internet věcí (IoT) vy-
užívá k poskytování veřejných služeb, jako
je parkování, pouliční osvětlení, sběr od-
padu a doprava, stejně jako třeba cestovní
ruch. Velké odpadkové koše jsou vybaveny
snímači, které okamžitě hlásí, jakmile jsou
plné, což umožní lepší hospodaření s od-
pady a zdroji. IoT se používá také na parko-
vištích, aby se efektivněji zvládly dopravní
zácpy, pro poskytování dynamického sta-
novení cen a pro boj proti znečištění ovz-
duší. 

Zajímavé je, že angažovanost místní ko-
munity je velmi povzbudivá. Vláda spoléhá
na to, že občané přispějí svými nápady a po-
znatky v případě, že se v projektu najdou ně-

jaké slepé uličky. Občané mohou např. po-
mocí svých smartphonů upozorňovat, kde
je v jejich oblasti nějaké urážlivé graffiti
nebo kde jsou přeplněné koše. Není to
úplné generální „překopání“ města jako je
Babcock Ranch, ale přesvědčivý způsob, jak
začít s přechodem města na více propojený
a účinnější systém práce. 

Nejambicióznější experiment s chytrým
městem je v Asii. Mezinárodní obchodní
čtvrť Songdo, ležící v blízkosti jihokorejského
Soulu, je chytré město s potenciálem 35
mld. USD a populací 2 milionů. Téměř polo-
vina plochy města je pokryta zelení, má in-
tegrované senzorové sítě a revoluční nový
podzemní systém, který přímo přeměňuje
odpad z kuchyně na čistou energii. Je to
předmět obrovského množství kontroverzí,
protože jeho plány výrazně převažují nad
tím, co bylo realisticky dosažitelné, nicméně
bylo alespoň vytvořeno měřítko inovačního
rozvoje měst, které pak bylo obdivováno po
celém světě. 

Není pochyb o tom, že dosavadní pokrok
vedl k inovativnímu přemýšlení o chytrých
městech. Existuje však zásadní otázka,
o které, zdá se, nikdo nemluví: „Jak účinně
poskytovat energii chytrým městům budouc-
nosti.“ 

Data jsou přenášena mezi zařízeními a ná-
sledně jsou zpracovávána datovým centrem.
Jakýkoli smartphone komunikuje se žárov-
kou, každý přeplněný odpadkový koš posílá
data městské radě, všechny cesty veřejnou
dopravou jsou monitorovány, vše je odes-
láno a uloženo v datovém centru. Dnešní svě-
tová datová centra spotřebují přibližně 3 %
celkové dodávky elektřiny. Toto číslo se každé
čtyři roky zdvojnásobí. Pokud tedy mají inte-
ligentní města přežít, bude rozhodující nejen
efektivní řízení datových center, ale i jejich
schopnost zapojit se do nákladného zajištění
energetické rovnováhy. 

Neexistuje pouze sluneční energie 

Čisté a uhlíkově neutrální zdroje energie jsou
zřejmou volbou pro napájení chytrých měst.

Elektřina vyrobená ze sluneční energie
a větru je však obvykle těžko skladovatelná
a je často generována v časech, kdy nemusí
být potřeba. Mnoho lidí neví, že datová centra
mají schopnost stát se silným katalyzátorem
změn na trhu s energií. 

Co se týče správy a provozu datového cen-
tra, spotřeba energie je jednou z největších
položek. Ve většině případů jsou dodávka a ří-
zení energie přetížené nebo nevyužité. Pokud
by to bylo chytře využíváno v úložišti průmys-
lové velikosti a přiváděno do sítě tak, aby
bylo možné účinně řídit tok energie, mohlo
by dojít k změně a zajištění dodávky energie
v zemi.

Dobrou zprávou je, že klesající náklady na
ukládání energie v bateriích vytváří včasnou
příležitost pro přeměnu velkých datových
center tak, aby měla kapacitu pro ukládání
energie. Toto změní datové centrum z ener-
geticky nákladného zdroje na jakýsi uzel,
který dokáže napájet kanceláře, vytápět domy
a dokonce provozovat dopravní systém. 

Jednou ze zemí, která vydláždila cestu pro
změnu, je Švédsko. Vytvořilo revoluční nová
zelená datová centra, kde se přebytečná ener-
gie používá pro vytápění obytných domů. To
znamená, že datové centrum s kapacitou
10 MW může vytápět 20 000 bytů. Jedná se
o obrovský krok vpřed v oblasti řízení udrži-
telné energie. Společnosti, jako je maloob-
chodní prodejce H&M a telekomunikační gi-
gant Ericsson, patří k mnoha podnikům, které
přesunují svá datová centra na místa, jako je
Stockholm Data Parks, aby bojovaly proti
změně klimatu a vytvořily podmínky pro udr-
žitelnější podnikání. Je to jen začátek, ale tato
úroveň řízení spotřeby energie bude kritická
pro budoucnost rozvoje chytrého města. 

Vedle ukládání energie je důležité pečlivé
řízení datových center. Díky nejnovější tech-
nologii datových center bude zajištěno
účinné fungování energetických a síťových
cyklů, a co je důležitější - je to škálovatelné
pro budoucnost. 

V době, kdy každá země a město hledají
způsoby, jak vytvořit udržitelnou budoucnost,
chytrá města zůstávají na vrcholu agendy.
Musíme se poučit z aktuálních problémů, po-
chopit, co je třeba pro efektivní skladování
energie a udržení motivace občanů - to udělá
z hypotetického konceptu chytrých měst re-
alitu. Transformace velkých datových center
s kapacitou pro ukládání energie bude klíčem
k zajištění budoucnosti, kterou všichni
chceme pro sebe i pro planetu. �

Dennis O'Sullivan, manažer segmentu 
datových center pro region EMEA, Eaton

Chytrá města, chytřejší energie
… Budoucnost naší planety leží v chytrých městech (Smart Cities). Kontroverzní, ale určitě pravdivé.
Současný způsob organizace většiny měst vzhledem k dopadu na životní prostředí a exponenciálnímu
nárůstu světové populace není udržitelný. Kromě toho OSN předpovídá, že do roku 2050 bude přibližně
70 % světové populace soustředěno v městských oblastech, v porovnání s 54 % v roce 2014. Tento
obrovský nárůst urbanizace lze řešit pouze technologickými a digitálními systémy, které vytvářejí
chytrá a udržitelná města. 

Eaton je společnost zabývající se řízením
energie. Poskytuje energeticky úsporná
řešení, která jejím zákazníkům pomáhají
efektivně řídit elektrickou, hydraulickou
a mechanickou energii více úsporně,
bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton
má zhruba 95 000 zaměstnanců a pro-
dává produkty zákazníkům ve více než
175 zemích. Více informací získáte na
stránkách www.eaton.eu.





Každá firma či organizace, používající při
své činnosti látky, které ohrožují životní
prostředí, zdraví zaměstnanců nebo při-

náší požární riziko, je povinna řešit skladování
a manipulaci s těmito látkami v souladu s plat-
nou legislativou tak, aby neměly negativní vliv
na člověka a životní prostředí. V tuto chvíli při-
chází DENIOS se svým výrobním programem,
který zahrnuje široké spektrum výrobků, od sa-
mostatných záchytných van, přes skladovací
kontejnery a jejich příslušenství, až po požárně
odolné kontejnery. Samozřejmostí je rozsáhlá
nabídka sorbentů. 

Splnění legislativních požadavků je možné
dosáhnout v praxi použitím prostředků zabra-
ňujících únikům nebezpečných látek, nebo
v případě jejich nahodilého úniku, znemožňu-
jících jejich další rozšíření či minimalizaci již
vzniklé havárie. 

Mezi prostředky, které zabraňují únikům ne-
bezpečných látek, se řadí hlavně záchytné
vany, schopné dle zákona o vodách
č. 254/2001 Sb. zachytit v případě havárie
objem největší skladované nádoby, či 10 %
z celkového skladovaného množství. Používá-
ním záchytných van chráníme náš nejdůleži-
tější přírodní zdroj: vodu. 

Provedení záchytných van je vždy dáno
místem použití a druhem nebezpečné látky,
kterou má vana zadržet. V případě, že se jedná
například o bezpečné skladování olejů nebo
laků, nabízí DENIOS rozsáhlou škálu záchyt-
ných van ze zinkované nebo lakované oceli, ur-
čených pro skladování až osmi 200 litrových
sudů. Všechny tyto záchytné vany jsou schvá-
leny ke skladování vodu ohrožujících látek a je-
jich záchytný objem poskytuje požadovanou
ochranu při úniku látek. 

Při použití záchytných van na volném pro-
stranství je nutné dbát, aby bylo zajištěno za-
krytí vany proti nechtěnému naplnění srážko-
vou vodou, které by mohlo způsobit vyplavení
případného zadrženého množství nebezpečné
látky. 

Ke skladování chemických látek, jako napří-
klad louhů, jsou vhodné záchytné vany z vy-
soce odolného polyethylenu. 

Samostatnou kapitolou jsou speciální zá-
chytné vany z nerezové oceli, které jsou použí-
vány na některé vysoce koncentrované kyse-
liny a vysoce agresivní chemické látky. Tyto
vany nacházejí uplatnění také v potravinář-
ském průmyslu, společně s další nerezovou
technologií. 

Mimo to DENIOS nabízí záchytné vany
v různých variantách: s nebo bez integrova-
ných otvorů na vidlice vysokozdvižných vo-
zíků, záchytné vany v XXL-formátu se zadrže-
ným objemem až 1000 litrů, nebo pojízdné zá-
chytné vany pro bezpečný vnitropodnikový
transport. Tyto pojízdné záchytné vany jsou
k dostání v mnoha variantách a rozměrech.
Díky tomu již nepředstavuje transport vodu
ohrožujících látek úzkými prostory či průchody
žádný problém. 

� � �
Jak ale postupovat, když i přes veškerá opa-

tření dojde k úniku nebezpečné látky mimo zá-
chytnou vanu?

V první řadě je potřeba co nejrychleji zasta-
vit únik a zabránit, aby se látka dostala do ka-
nalizace a ohrozila tak životní prostředí, či
zdraví osob. 

K tomuto účelu slouží havarijní soupravy
vybavené sorbenty, různými druhy utěsňova-

cích pomůcek, případně i plovoucími stěnami
pro záchyt úniků na vodních tocích. 

Po zastavení úniku látky je čas na likvidaci
pomocí sypkých či textilních sorbentů. Sor-
benty se základně dělí na hydrofobní, které od-
puzují vodu a jsou vhodné k odstranění olejů
z vodní hladiny, a na hydrofilní, které nasají
látky s obsahem vody i oleje, uhlovodíky
a další chemické látky. 

� � �
DENIOS s.r.o. Strakonice působí na trhu již

více jak 18 let jako specialista na ochranu ži-
votního prostředí. Nabízené produkty podpo-
rují zákazníky při plnění jejich povinností. 
Od malých řešení po velké sklady, všechny
DENIOS produkty jsou schváleny a certifiko-
vány. Nabízený sortiment, rozsáhlé informace
aktuální platnou legislativu naleznete na
našem webovém portále www.denios.cz.

V případě dalších otázek kontaktujte naše
odborníky na bezplatné telefonní lince
800 383 313. �

Chraňme naše vodní zdroje
Během vývoje trvajícího miliony let si příroda vyvinula tu nejlepší ochranu na jí běžně známá
ohrožení. V dnešní průmyslové době přináší lidská činnost mnoho rizik, na která ale připravená není.

Společnost DENIOS se i letos představí
na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně ve dnech 9. - 13. 10. 2017. 
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Zatímco loňský ročník byl ovlivněn
očekáváním, zda a kdy Evropská ko-
mise schválí česká pravidla pod-

pory pro KVET a další podporované
zdroje, letos je už situace pro kogenerace
podstatně příznivější. V dubnu byla
schválena podpora pro kogenerace do
1 W, které budou postaveny v letech 2016
až 2020. Těmto zdrojům bude poskytován
zelený bonus po dobu 15 let od uvedení
do provozu. 

Dle podmínek notifikací a v souladu
s evropskými pravidly musí zdroje nad
1 MW o podporu soutěžit v aukcích. Ta-
kový systém však zatím v české legisla-
tivě chybí a jeho zavedení je tedy spolu
s dalšími podmínkami z notifikací aktuál-
ním úkolem pro státní správu. 

Ke konci se již také blíží schválení pod-
pory pro stávající zdroje z let 2013-2015.
Významným příspěvkem k obnovení sta-
bilního prostředí je proto i nedávno vy-
dané vládní nařízení o zpětné výplatě
podpory. To znamená, že po získání klad-

ného rozhodnutí Evropské komise budou
provozovatelé moci nárokovat u OTE
zpětnou výplatu podpory i za období, pro
které ERÚ s odkazem na chybějící notifi-
kace nevydal cenové rozhodnutí. Zahá-
jení činnosti nové rady ERÚ od 1. srpna
2017 by též mělo přispět k předvídatelněj-
šímu rozhodování i lepší spolupráci regu-
látora s ostatními aktéry.

Je stále více zřejmé, že malé a střední
plynové kogenerace budou díky svojí
flexibilitě a vysoké účinnosti stále vý-
znamnější součástí energetického sy-
stému. Malé a střední kogenerace
mohou poskytovat plnohodnotnou pod-
poru síti v souladu s aktuálními změ-
nami v pravidlech provozování distribuč-
ních soustav. 

Též jsou schopny nabídnout několik
typů podpůrných služeb pro PS/DS, až
bude poskytování podpůrných služeb
malými či virtuálními zdroji umožněno.
Podobnou stabilizační roli mohou mít
v lokálních distribučních soustavách a os-

trovních provozech. Příkladem může být
realizace podnikového energetického sy-
stému ve firmě TEDOM, propojující koge-
neraci s fotovoltaikou a akumulací tepla
a elektřiny do jednoho funkčniho celku,
v případě potřeby schopného fungovat
nezávisle na vnější síti. 

Konferenci zahájí náměstkyně pro
energetiku na MPO Lenka Kovačovská,
která bude účastníky informovat o stavu
projednávání zimního energetického ba-
líčku. Mezi téměř 20 přednášejícími
budou jak představitelé státní správy, tak
podnikatelské sféry i oborových organi-
zací z Česka i ze zahraničí.

Součástí programu bude i panelová dis -
kuse, ve které budou zástupci distribuč-
ních společností, provozovatelů i dodava-
telů technologií debatovat o aktuálně při-
pravovaných změnách v pravidlech provo-
zování distribuční soustavy, implementaci
Národního akčního plánu pro chytré sítě
a s tím spojených příležitostech pro koge-
neraci. Další info na www.cogen.cz. �

Dny kogenerace letos již podesáté 
Konference bude příležitostí udělat symbolickou tečku za více než rok trvající nejistotou v oboru
v důsledku zdlouhavého procesu notifikací podpory. Účastníci se tak budou moci věnovat přednáškám
a diskusi o vývoji evropské energetické politiky a perspektivách kogenerace. Konferenci "Dny
kogenerace 2017" pořádá COGEN Czech ve dnech 24. - 25. října v Aquapalace hotelu v Čestlicích.



Dnes není ovšem už nouze o palivo, na-
opak, na uhelném trhu jeví se krize, ve-
doucí k omezování uhelné těžby

a k propouštění dělnictva, a jednou, nikoliv
z posledních příčin této krize, vedle jiných
(např. všeobecné ochabnutí výroby, zmenšení
rozsahu odbytiště aj.) jest i náležité hospoda-
ření s palivem, jehož spotřebu podařilo se
v některých našich velkých závodech při témže
výkonu snížiti na dvě třetiny původní spotřeby.
Uvážíme-li, že spotřeba takového velkého prů-
myslového závodu činí často i několik desítek
vagonů denně, jest nasnadě, že důsledek toho
se projevil i na uhelném trhu.

Zmenšení spotřeby paliva, jež činí v prů-
myslovém podnikání největší položku, zna-
mená zlevnění téměř všech hospodářských
statků a zároveň zvýšení životní úrovně všech.

Snahy o hospodárné využitkování uhlí pro-
jevovaly se již před válkou. Výroba svítiplynu
a koksu, výroba plynu generátorového, vod-
ního, plynu smíšeného, dvoj- a trojplynu jsou
jen hospodárnější využitkování tuhých paliv,
lepší využitkování nežli je topení na roštech, ač
i v tomto způsobu topení zlepšení roštů a to-
penišť bylo dosaženo krásných úspěchů.

Důležitým činitelem v hospodaření uhlím
jest zužitkování méněcenných druhů uhlí a t.
řeč., odpadků, zbývajících při třídění uhlí, jež
až doposud byly vyváženy na haldy a jež činí
více než ½ celé uhelné těžby. Méně cenné
druhy uhlí, zejména hnědého, se zušlechťují,
tj. obohacují se uhelnou hmotou, vysoušením,
briketováním, destilací za nízkých teplot aj. Na
dolech, skýtajících méně cenné druhy uhlí, jež
by nesneslo dopravy, se stavějí elektrárny (Er-
věnice, Mydlovary aj.). Velmi důležitým činite-
lem v tepelném hospodářství v tomto ohledu
stává se v poslední době topení uhelným práš -
kem, které bylo technicky propracováno
v Americe a z ní se rozšířilo i do Evropy.

Než všecky uvedené způsoby neznamenají
nikterak poslední metu ve využití tuhých paliv.
Snaha tepelných techniků se nese k přeměně
paliv tuhých v paliva kapalná. Příčiny této
snahy jsou několikeré. Spotřeba pohonných
látek pro výbušné motory stále stoupá a zá-
soby nafty, jejich matečního zdroje, nejsou ne-
vyčerpatelné. Odbyt uhlí je v trvalé krizi. Topné
oleje v mnohých zemích, zejména ve Spoje-
ných státech, soutěží nebezpečně s uhlím (v
Americe se spálilo v r. 1925 více než 50 % ve-
škeré vytěžené nafty pod kotly), k pohonu
strojů zaoceánských lodí se používá čím dále
tím více topných olejů. Pro řadu států, nema-
jících vlastních zdrojů naftových a odkázaných
na dovoz olejů z ciziny, jako např. pro náš stát,
má otázka zkapalňování uhlí pro případ války
význam přímo životní.

Způsoby, jimiž lze vyrobiti z uhlí kapalné
oleje, lze rozděliti na dvě skupiny. Do prvé ná-
leží způsoby, štěpící molekuly uhelné destilací
uhlí za nízkých teplot a t. řeč. hydrogenace
uhlí. Do druhé skupiny patří synthese olejů
z vodního plynu, tedy nikoli přímo z uhlí, nýbrž
nepřímo přes kysličník uhelnatý.1

Destiluje-li se uhlí v proudu vodní páry při
450-500 oC, získává se vedle polokoksu a hoř-
lavých plynů t. řeč. primární či prvotní dehet,
zvaný též pradehtem, z kterého lze potom vy-
robiti oleje topné a pohonné. Dehtu je však
málo, průměrně asi 5 % upotřebeného uhlí,
polokoks nedochází náležitého odbytu, rovněž
pro fenoly, významnou součást nízkotepel-
ných dehtů, nebyl nalezen dosud způsob při-
měřeného zužitkování, takže destilace za níz-
kých teplot má doposud pouze místní a ome-
zený význam.

Výroba kapalných olejů hydrogenací uhlí je
zásluhou Dra Bergia, profesora heidelberské
university, který se již dříve jako docent vysoké
školy technické v Hannoveru zabýval studiem
přeměny dříví v uhlí a o němž r. 1913 vydal
spis „O použití vysokých tlaků při chemických
pochodech a o napodobení zuhelňovacího po-
chodu“. Dr. Bergius již r. 1910 seznal labora-
torní podmínky, za nichž lze prováděti zuhel-
natění dřeva. Lze to provésti zahříváním dřeva
za tlaku 200 atm. při teplotě 340 °C za přítom-
nosti vody. Za těchto podmínek lze proměniti
dřevo během 20 hodin v hmotu takového slo-
žení, jaké má bituminésní (živičnaté) uhlí. Při
studiu otázek pro zuhelňování dřeva připadl
dr. Bergius r. 1913 na myšlenku převésti toto
umělé uhlí účinkem vodíku, čili hydrogenací,
v kapalné uhlovodíky a skutečně již r. 1913
ohlašuje první patenty na zkapalňování uhlí.

Uveřejnění patentů způsobilo mezi che-
miky, zabývajícími se chemickým studiem
uhlí, rozruch, který dal podnět k prohloubení
studia této otázky a jenž vynesl řadu laborator-
ních studií jiných chemiků, kteří nakonec byli
nuceni dáti za pravdu dru Bergiovi, že reakce
při zkapalňování uhlí skutečně probíhají tak,
jak je ve svých patentech dr. Bergius udává.
O praktickém provedení vynálezu dra Bergia
byly však pronášeny úsudky velmi zdrženlivé,
ježto se pochybovalo o výnosnosti zkapalňo-
vání uhlí, zejména s ohledem na vysokou cenu
potřebných zařízení, odolávajících vysokým
tlakům, nutným při zkapalňování uhlí. Než
dr. Bergius nelenil a za podpory zájemců pra-
coval houževnatě o praktickém provedení
svých myšlenek dále, až se mu podařilo uvésti
myšlenku ve skutek. Než se dospělo k tomu,
aby zkapalňování uhlí bylo lze prováděti prak-
ticky, vyžádaly si pokusné práce a pokusná za-
řízení částky asi 28 milionů zlatých marek, tj.
asi 224 milionů Kč.

První pokusné zařízení na zkapalňování uhlí
podle dra Bergia bylo postaveno v r. 1922
v Mannheim-Rheinu. Při zkapalňování vysta-
vuje se uhlí účinku vodíku za tlaku 150 atm. při
teplotě 425-450 °C a za přítomnosti kysličníku
železitého jako katalysátoru. Hydrogenaci
značně napomáhá, je-li rozemleté uhlí rozptý-
leno v nějako kapalině; touto jest při zkapalňo-
vání podle Bergia dehet nebo olej, získaný při
téže práci. Příznivý účinek tohoto rozřeďování
uhlí dehtem jeví se v tom, že dehet odnímá
uhelným částečkám teplo, jež se vybavuje při
hydrogenaci (reakce jest exothermická, tj. vy-

bavuje se při ní teplo) a zamezuje tak stoupnutí
teploty přes tepelné rozmezí 425-450 °C, které
je pro hydrogenaci nejpříznivější; mimoto lze
uhlí ve formě pasty lépe vpraviti do hydroge-
načního prostoru.

Hydrogenace uhlí vodíkem není pouhé na-
vazování vodíku na molekuly sloučenin, obsa-
žených v uhlí, neboť tyto se při stoupající tep-
lotě štěpí na molekuly mnohem menší a také
mnohem reaktivnější, které se pak slučují s vo-
díkem; kdyby se uhlí zahřívalo postupně za
teploty stále vyšší za nepřítomnosti vodíku,
nastal by pouhý rozpad, jenž by nakonec vedl
až k plynu a koksu. Je-li však přítomen vodík
v dostatečném množství, zamezí se rozpad
uhlí až v koks, ježto rozpadem molekul nastává
současně i hydrogenace jejich zlomků.

Podle údajů Bergiových lze z 1 tuny pála-
vého uhlí dostati např. 455 kg oleje vedle
350 kg uhelnatého zbytku, z něhož lze vyrobiti
ještě dalších 80 kg oleje. Ze surového oleje dal-
ším zpracováním se vyrobí 150 kg benzinu,
200 kg oleje pro pohon Dieselových motorů
a 60 kg mazacích olejů. K výrobě 1 kg suro-
vého oleje jest třeba 2 kg uhlí a mimo to 1 kg
uhlí k udržování výroby v chodu.

(Obr.) Postup výroby je v zásadě tento: Uhlí
(černé, hnědé nebo polokoks) se mele na
jemné zrno (A) a mísí s dehtem (B) v misidle
(C), z kterého lis (D) dopraví pastu do tlače-
ného čerpadla (E), jež tlakem 150 atm. ji vytla-
čuje do hydrogenačních válců sdružených po
dvou v páry; v prvním (F) se směs ohřeje na
reakční teplotu, druhý (G) je vlastním reakčním
tělesem. Ve skutečnosti reakční tělesa jsou
válce 18 m vysoké s dvojitými stěnami: v pro-
storu mezi oběma stěnami je stlačený dusík,
který vyrovnává tlak v reakčním prostoru a za-
braňuje pronikání vodíku stěnami.

Kapalné zplodiny hydrogenace prochází
chladičem (H), sbírají se v nádrži (Ch) a čerpad-
lem (J) se dopravují do destilačního přístroje
(K), který je roztřídí za součinnosti chladiče (L)
v benzin, topné a mazací oleje.

Plynné zplodiny odvádějí se z (F) do chla-
diče (M), v kterém se zkondensuje lehčí ben-
zin; nezkondensované plyny obsahují vedle
nespotřebovaného vodíku methan a jeho ho-
mology, dále kysličník uhelnatý, uhličitý a si-
rovodík. Po odstranění tohoto rozkládá se me-
than a jeho homology vzduchem nasyceným
vodní parou (v N), kysličník uhličitý se odstraní
absorbcí (O) i získává se tak plyn, bohatý vo-
díkem, který se kompresorem (P) vhání do re-
akčních těles. R je ventilátor ke vhánění páry
a vzduchu. Tímto způsobem se vyrobí 60-70 %
vodíku, potřebného při hydrogenaci; ostatní
potřebný vodík se vyrábí z vodního plynu. Po-
drobnosti pracovní i konstruktivního zařízení
se přísně tají.

I.G. Farbenindustrie A. G. (Zájmové spole-
čenství barvířského průmyslu akc. Sp.), která
jest majitelkou Bergiových patentů, postavila
podle zkušeností, získaných v pokusné továrně
v Mannheim-Rheinau, velikou továrnu v Mer-
seburku, vedle továrny na synthetický čpavek

Zkapalňování uhlí
Zkapalňování uhlí jest v dnešní době nejzajímavější kapitola tepelného hospodářství, jehož rozmach
lze poznamenati od doby světové války, kdy dostavila se citelná nouze o palivo. 
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na pozemku, zabírajícím 750 000 m2. Surovi-
nou je polokoks z levného lignitu, dováženého
z dolu, 20 km vzdáleného od Merseburku.
Hydrogenisace se provádí v 36 reakčních vál-
cích, sdružených po dvou, a trvá asi 30 minut.
Vodíku se při tom váže asi 5 %, počítáno na
váhu uhlí. Továrna vyrobila v r. 1908 100 000 t
pohonných látek, pro rok 1929 se počítalo s vý-
robou dvojnásobnou. Druhá továrna toho
druhu v Německu jest postavena v Duisburg-
Meiderichu.

Výrobní cena synthetického benzinu neliší
se valně od ceny benzinu naftového a proto
německé dráhy, aby podporovaly nové odvě-
tví průmyslové, dopravují synthetický benzin
za snížené ceny. Prodej obstarává Deutsche
Gasolin A. G.

Německo slibuje si od tohoto nového prů-
myslu, že se mu podaří do r. 1932 vybudovati
jej takovým způsobem, že dovoz benzinu do
Německa (celková spotřeba v Německu jest
asi 1,5 milionů tun benzinu) nejen nebude již
stoupati, ale naopak, že bude silně klesat a že
tak bude učiněn první důležitý krok k hospo-
dářskému osamostatnění v otázce dovozu po-
honných látek.

Jak veliký je význam Bergiova procesu
(Němci říkají Berginprozess, u nás berginace),
je patrno z toho, jaký zájem o hydrogenaci jeví
ostatní cizina. V Anglii postavena byla r. 1928
poblíže Londýna továrna na zkapalňování uhlí
s denním zpracováním jednoho tisíce tun uhlí
denně. V témže roce přistoupila k stavbě to-
várny na hydrogenaci uhlí největší továrna na
synthetický čpavek na světě v Čožen na Koreji,
podle samostatného pochodu vypracovaného
ředitelem továrny Ošimou. Továrna má býti
dokončena v r. 1931 a má zpracovati ročně mi-
lion tun hnědého uhlí (suchého).

K druhému způsobu přeměny uhlí v ka-
palné oleje, tj. k synthesi uhlovodíků z vodního
plynu, dali základ francouzští chemikové Sa-
batier a Senderens, kteří ze směsi kysličníku
uhelnatého a vodíku (vodního plynu) získali za
použití niklu, jako katalysátoru, uhlovodík me-
than.

Bádenská továrna na anilin a sodu uvádí již
od r. 1922-1923 do obchodu levný methyalko-
hol, vyráběný blíže Marseburku v vodního
plynu za katalytického účinku kysličníku zineč-
natého tlakem 150 atm. při teplotě 370 °C. Syn-
thesu tu,  za podobných podmínek, provedl
však již dříve Francouz Patart, podle jehož
údajů lze ze 2,4 kg kamenného uhlí vyrobiti
nejméně 1 kg metylalkoholu, jenž se uvádí do
obchodu pod mezinárodním jménem metha-
nol. Methanol, vyrobený synthesí, je levnější
než metylalkohol. Vyrobený destilací dřeva za
sucha. Důležitý v jiných oborech (laky, fer-
meže, v barvářství aj.) nemá valného významu
jako látka pohonná, leč ve směsi s benzolem
a éterem.

Němci Fischer a Tropsch použili jako kataly-
sátoru železných pilin, povlečených uhličita-
nem draselným. Vodní plyn, zbavený sirných
sloučenin, vedli potom troubou, zahřátou na
400-450  °C za tlaku 150 atm. Produkt, zachy-
cený v jímadle, skládal se z 1 dílu oleje a 2 dílů
vodnatého alkoholického podílu. Olej nazvali
autoři syntholem. Je směsí alkoholů, alde-
hydů, ketonů a kyselin. Při pokusných jízdách
na motorce předčil synthol svým účinkem po-
někud benzol. Autoři připravili dále ze syn-
tholu směs nasycených uhlovodíků naftano-
vých, již nazvali „synthin“. V praxi tento způ-
sob zpracování vodního plynu dosud zaveden
nebyl. 

Zato velmi významný je objev F. Fischera
a Tropsche, že lze z vodního plynu za přítom-
nosti určitých katalysátorů za obyčejného tlaku
vyrobiti benzin i výše vroucí uhlovodíky naf-
tové, ba i tuhé parafíny. Jmenování použili za
katalyzátory železa a kobaltu s různými kyslič-
níky, např. zinečnatým, chromitým aj. Praco-
vali při teplotě 250 až 300 °C. Z 1 m3 vodního
plynu (zbaveného sloučenin síry) získali 100 g
kapalných a tuhých zplodin; benzin z plynných
zplodin zachytili aktivním uhlím. Autoři soudí,
že by tímto způsobem bylo lze spojiti výrobu
benzinu a svítiplynu z vodního plynu .

Výsledek katalytické synthese uhlovodíků je
závislý především na tlaku. Za vysokého tlaku

vzniká z vodního plynu buď methanol nebo
synthol, což záleží na povaze katalysátoru
a složení plynu; pracuje-li se za obyčejného
tlaku, vznikají uhlovodíky, benziny počínajíc
a tuhými parafíny končíc. Ježto tento způsob
pracuje bez vysokých tlaků, vyžadujících ná-
kladné aparatury, je nasnadě, že by, technicky
vypracován k praktické potřebě, nabyl ohrom-
ného významu.

I u nás byly provedeny našimi chemiky
četné zkoušky hydrogenační s různými druhy
uhlí. V našem „Ústavě pro hospodárné využití
paliv“, jehož část úkolu převzal později zalo-
žený „Ústav pro vědecký výzkum uhlí“, bylo
provedeno několik serií pokusů s hydrogenací
uhlí za přítomnosti různých katalysátorů při
tlacích až přes 200 atm. a při teplotách kolem
450 °C. Bylo dosaženo až 50 % olejů na čistou
hmotu uhelnou; z olejů těch bylo získáno des-
tilací 10-15 % benzinu b. v. do 200 °C.

Pokusy byly provedeny s četnými a různými
druhy uhlí hnědého, černého i voskového.
Zkoušky ty prokazují, že hnědé uhlí je vhodnou
surovinou pro hydrogenaci.

Otázky zkapalňování uhlí vyžadují naší zvý-
šené pozornosti. V r. 1924 vytěžilo se u nás
11 000 tun nafty v ceně 10 milionů Kč, v r. 1925
23 000 tun v ceně 20 mil. Kč a dovezlo se
k nám z ciziny minerálních olejů v r. 1924 za
231 milionů Kč, v r. 1925 za 277 milionů Kč,
v r. 1926 za 332 milionů Kč. Tato čísla ukazují
rychlý vzrůst spotřeby minerálních olejů dová-
žených z ciziny.

Je sice jisto, že v otázce pohonných látek zů-
staneme vždycky závislými na dovozu z ciziny;
tj. problém úzce související s celým naším ná-
rodohospodářským životem, ale také – a to
hlavně – s otázkou obrany našeho státu ve
chvíli, kdy bychom byli napadeni a byli odká-
zání sami na sebe a na vlastní soběstačnost ve
všech složkách vedení války. Proto jest pro nás
nejdůležitější tento problém rozřešiti a nalézti
i uskutečniti prostředky, jimiž bychom došli
k tomu, abychom byli co nejméně závislými
a v případech války soběstačnými.

Podobných problémů, které mají vztah k za-
jištění našeho svobodného státního života,
jest více. Jsou všechny nesmírné důležitosti
a vyžadují pilné a odpovědné studium povo-
laných osob. V tomto článku zmínili jsme se
zatím o jednom: o výrobě umělých pohonných
látek.

Dnes nelze ještě rozsuzovati, který z vylíče-
ných způsobů by se u nás nejlépe osvědčil;
pravděpodobně hodila by se hydrogenace
hnědého uhlí.

Ale ani v kladném případě nebylo by lze
u nás za dnešních finančních poměrů pomý-
šleti na uskutečnění podniku v takovém roz-
sahu, aby znamenal naší úplnou neodvislost
na cizině, neboť závod, který by vyrobil za rok
400 milionů Kč benzinu a olejů, stál by několik
set milionů Kč a tj. částka, která vyžaduje ne-
jenom důkladného uvážení, ale ještě důklad-
nějšího vyzkoušení výrobního procesu a nále-
žitého objasnění po stránce hospodářské.

Základní nových závodů ke zkapalňování
uhlí nedává však příčiny k obavám. �

1 Vodní plyn je směsí kysličníku uhelnatého
a vodík; vyrábí se v generátorech, do nichž se vhání
na koks při teplotě nad 1000 °C vodní pára:
C+H2O=CO+H2–28,6 Kal.

Inž. Oldřich Zeman
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Nové nastavení, které plynule propo-
juje 430 poboček DB Schenker ve 38
evropských zemích, je navrženo tak,

aby uspokojilo neustále rostoucí poptávku
po přepravě mezinárodních zásilek. Dodací
lhůty mezi hlavními centry evropského
průmyslu a obchodu se tak výrazně sníží –
v některých případech na pouhých 24
hodin. 

„Vytváříme Evropu bez hranic pro kami-
onovou přepravu, a to ve velmi úzce propo-
jené evropské ekonomice se stále rostoucí
poptávkou po dodávkách v režimu just-in-
time,“ říká Christian Drenthen, ředitel pro

evropskou pozemní přepravu DB Schenker.
„Máme radost z toho, že naše kratší dodací
lhůty přispívají ke zvyšování produktivity
a efektivity našich klientů.“

Každodenní spojení evropských průmyslo-
vých center přinesou ještě rychlejší distribuci
zboží a tím pádem i větší flexibilitu při výrobě.
Zákazníci si nyní mohou vybrat ze dvou stan-
dardizovaných služeb: „DB SCHENKERsys-
tem je nejlepší řešení pro firmy, které chtějí
rychle a spolehlivě převézt své zboží napříč
celou Evropou. To je náš nový standard,“ říká
Christian Drenthen, a dále vysvětluje: „Pokud
firmám záleží především na rychlosti doru-

čení, pak je správnou volbou produkt DB
SCHENKERsystem premium s nejvyšší spo-
lehlivostí dodání.“ 

Se svou kapacitou největšího pozemního
přepravce může DB Schenker lépe konsoli-
dovat zásilky, naplno využívat veškeré kapa-
city a výrazně tak zkrátit dobu přepravy a sní-
žit emise CO2. Více než 20 000 zaměstnanců
celoevropské sítě pomáhá úspěšně obcho-
dovat firmám po celé Evropě. Tito zaměst-
nanci každý týden zpracují přes 1 400 000 zá-
silek na 32 000 mezinárodních linkách. Díky
špičkové technologii lze stav každé zásilky
sledovat kdykoliv a odkudkoliv. �

Nejrozsáhlejší přepravní síť v Evropě v novém
Mezinárodní poskytovatel logistických služeb DB Schenker rozšířil svou evropskou síť kamionové
přepravy. Díky tomu jsou nyní všechna centra evropského průmyslu a obchodu propojena
každodenním spojením. Svým zákazníkům tak umožní ještě rychlejší přepravu zboží, a tím lepší
možnosti pro rozvoj obchodu.
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