
Společnost byla založena v roce 1992
a v současné době má více než 150 za-
městnanců. Kromě personálního zázemí

disponuje rozsáhlým materiálním a technickým
zázemím včetně vlastních laboratoří a výzkum-
ného a vývojového centra.

I přesto, že DEKONTA realizuje většinu
svých aktivit v České republice a Slovenské
republice, kde se podílí na řadě významných
zakázek, daří se jí rok od roku více i v dalších
zemích. Každým rokem tak podíl zahraničních
zakázek na celkovém výkonu společnosti
roste.   

V zahraničí působí DEKONTA prostřednic-
tvím svých dceřiných společností či místních
zastoupení, a to na Slovensku, v Polsku, Srb-
sku, Rumunsku, Maďarsku a v Ruské federaci,
dále realizuje své obchodní aktivity v Albánii,
Arménii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině,
Bulharsku, Egyptě, Gruzii, Indonésii, Izraeli,
Makedonii, Mongolsku, Kambodži, Kazach-
stánu, Kosovu, Moldavsku, Sao Tome, Tu-
recku, Vietnamu a v dalších zemích.

DEKONTA je dlouholetým zkušeným part-
nerem České rozvojové agentury, v rámci
programu bilaterální zahraniční spolupráce
realizovala/či realizuje projekty na Balkáně,
v postsovětských zemích i v Asii. V partner-
ských zemích se podílí například na projek-
tech budování znalostních kapacit zástupců
státní správy, včetně zavádění nové legisla-
tivy, pomáhá se sanacemi starých ekologic-
kých zátěží, či s jejich inventarizací atp. Od za-
čátku jeho existence také využívá program
B2B, za jehož pomoci společnost iniciovala
své investiční aktivity v Bosně a Hercegovině:
výstavbu biodegradačního centra a kořenové
čistírny odpadních vod. Zvažuje také využití
podpory z programu B2B k rozšíření svých
aktivit do dalších zemí. Stejně tak je DE-
KONTA tradičním dodavatelem služeb pro
Český svěřenecký fond při UNDP a EBRD.  

Reference z úspěšně realizovaných projektů
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolu-
práce České republiky jsou klíčovým předpo-
kladem k účasti v tendrech vypisovaných růz-

Vážení přátelé Platformy
podnikatelů pro ZRS,
končí rok 2017 a Platforma završuje deset let
své existence. Výčet našich aktivit je dlouhý,
přehled našich výstupů by zabral několik
stran. Pro všechny, kdo by chtěli prozkoumat
naši historii, rozšiřujeme přístup veřejnosti
k obsahu našich webových stránek.

Vliv Platformy na začlenění soukromého
sektoru do rozvojových projektů lze vysledo-
vat jednodušeji. Stačí si pročíst novou Stra-
tegii ZRS ČR, kterou již Ministerstvo zahra-
ničních věcí zveřejnilo na svých stránkách.
Soukromý sektor tam má své místo. V pro-
gramech spolupráce s prioritními zeměmi
jsme také podpořili zlepšování podnikatel-
ského prostředí. To je totiž hlavní podmín-
kou dalšího ekonomického růstu dané země
a komerčních návazností na rozvojové pro-
jekty.

Během letošní snahy působit na rozvojo-
vou politiku jsme narazili na několik zásad-
ních otázek. Jednou z nich je schopnost
a ochota českých firem investovat v zemích
třetího světa. Tím jsme se zabývali v minu-
lém vydání a leccos z toho také podtrhuje in-
formace z podnikatelského fóra EU-Afrika,
kterou uvádíme dále v tomto čísle Zpravo-
daje. Tím však neskončíme! Tématu se
chceme věnovat i v příštím roce. Máme při-
praven projekt budování kapacit PPZRS pro
r. 2018 zaměřený na praktické otázky soukro-
mých investic v rozvojových zemích. 

Další otázkou je význam působení a vlivu
Platformy na politiku ZRS s ohledem na re-
álný počet členských subjektů. Nezdůrazňu-
jeme, že mezi členy PPZRS patří také mnoha-
četné asociace zaměstnavatelů, tedy v sou-
hrnu je počet zastupovaných firem vyšší než
jeden tisíc! A pro ně má význam pozice Plat-
formy jako člena-pozorovatele v Radě pro za-
hraniční rozvojovou spolupráci. Zástupci
Platformy se účastní všech jejích zasedání
i pracovních skupin a to je vynikající příleži-
tost vyjadřovat se k rozvojové politice z hle-
diska soukromého sektoru. 

Přímá členská základna Platformy není po-
četně stejná jako např. Hospodářská komora
ČR, ale svým zaměřením a expertizou je kva-
lifikovanou organizací právě pro otázky ZRS.
Mezi námi jsou realizátoři rozvojových pro-
jektů a to nejen těch bilaterálních, financova-
ných Českou rozvojovou agenturou. V Plat-
formě se soustředí zkušenost, expertiza
a kontakty, stejně jako synergie při získávání
důležitých informací z míst, kam směřuje roz-
vojová pomoc. 

Pro ilustraci této skutečnosti máme ve
Zpravodaji informaci o působení některých
našich členských firem v projektech meziná-
rodních rozvojových institucí. Další pak lze
najít na webu PPZRS.

Přestože si ceníme své desetileté historie,
důležitý je pohled a směr vpřed, do budou -
cnosti. Je rámovaná českou Strategií ZRS
2030, Evropským fondem vnějších investic,
ale také aktuální verzí programu spolupráce
českých firem se svými partnery v rozvojo-
vých zemích. Tomu se Platforma podnika-
telů pro ZRS bude věnovat v příštím roce
2018.

Štěstí, mír a klid všem v Novém roce 2018!
Věra Venclíková
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DEKONTA je v zahraničí stále více doma 
DEKONTA je renomovanou českou společností s mezinárodní
působností poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí,
nakládání s nebezpečnými odpady, kompletního cyklu
managementu kontaminovaných lokalit , výzkumu a vývoji v oblasti
inovativních technologií pro odstraňování a využívání
nebezpečných odpadů a dalších souvisejících činností.

Méně obvyklý pohled na některé otázky migrace

Srůznou intenzitou se v posledních le-
tech řeší problém migrace uprchlíků
a zejména jejich redistribuce do jed-

notlivých zemí EU formou kvót. Stanovisko
k těmto kvótám se často stává prubířským
kamenem věrnosti k politice EU, solidarity
s potřebnými a zvyšuje napětí mezi člen-
skými zeměmi.

V diskuzích, které se k této otázce objevují,
není patrná výraznější účast sociálních geo-
grafů, kteří by pomohli osvětlit zákonitosti
pohybů obyvatelstva a migračních trajektorií,
a to nejen analýzou současné situace, ale
i v historických souvislostech.

Historické souvislosti

Není náhodou, že evropské země s koloniální
minulostí jsou vystaveny velkým migračním
tlakům. Bývalé metropole měly dlouhodobé
vztahy se svými koloniemi a proto i jejich
hospodářský rozvoj byl podstatně posilován
využíváním bohatství a levných pracovních
sil z kolonií.

Nezmiňuji to z pozice kritika, ale na pod-
poru toho, že imigrační trajektorie z chudých
rozvojových zemí do Evropy mají letité ko-
řeny a že africké/asijské etnické a konfesní
enklávy v Evropě se trvale rozšiřovaly i v ča-
sové ose.

K velkému pohybu došlo po 2. světové
válce a v důsledku dekolonizace, kdy se do
metropolí masivně vracel nejen bývalý kolo-

niální aparát se svými místními spolupracov-
níky, ale i odborníci a jejich rodiny. Po získání
nezávislosti bývalých kolonií se rychle uká-
zala potřeba pomoci těmto nově vzniklým
zemím. Symbolickým se stal rok 1960 jako
Rok Afriky, kdy OSN vyhlašuje první rozvo-
jovou dekádu na léta 1961 až 1971. 

Obnova poválečné Evropy a pozdější hos-
podářský růst si vynutil používat zahraniční,
mzdově výhodné, pracovní síly. Jako příklad
může sloužit SRN, která uzavřela příslušné
smlouvy nejen s několika jižními evropskými
zeměmi, ale také s Marokem, Tuniskem
a především s Tureckem (1961).

Podmínky integrace 

Tyto, převážně legální imigrace, byly ekono-
mickým přínosem pro přijímající země,
avšak pod povrchem zůstával problém posi-
lování etnických a konfesních enkláv, které se
postupně uzavíraly samy do sebe a ve dru-
hých a třetích generacích přistěhovalců se
silně radikalizovaly pod vedením svých, pře-
vážně náboženských vůdců. 

Lze snadno zjistit, že vztah mezi metropo-
lemi a bývalými koloniemi, později nazýva-
nými jen rozvojovými zeměmi, byl přerušen
jen krátce v polovině minulého století pod
vlivem tzv. národně osvobozeneckého boje
za nezávislost. Původní averze odcházely
s prvními představiteli odboje (Nkrumah, M.
Keita, Sékou Touré, Sukarno, Néhrú aj.)



nými mezinárodními organizacemi a meziná-
rodními finančními institucemi. DEKONTA za-
znamenává v posledních letech nárůst počtu
projektů realizovaných pro Evropskou banku
pro obnovu a rozvoj EBRD, Program OSN pro
obnovu a rozvoj UNDP, Program OSN pro ze-
mědělství a výživu FAO či Program OSN pro
průmyslový rozvoj UNIDO.  V letošním roce se
expertní týmy DEKONTY podílely mimo jiné
na následujících významných zakázkách pro
klienty z řad mezinárodních institucí: 
•  Pro organizaci FAO byl letos úspěšně do-

končen rozsáhlý projekt „Safeguarding and
Disposal of hazardous chemical waste in
Moldova“ v jehož rámci bylo zabaleno
a odvezeno k odstranění 360 t nebezpeč-
ných pesticidů. 

•  Pro organizaci EBRD byl dovršen tříletý

konzultační projekt realizovaný v Bělorusku
„Puhovichy Solid Waste Management Pro-
ject, Supplementary Technical Study.“

•  Od loňského roku je DEKONTA zodpovědná
za projekt pro UNIDO v Turecku: „Training,
Assessment and Reduction of PCDD/FS Re-
leases from Metallurgical Industries in Tur-
key“.

•  Pro arménskou pobočku UNDP byl letos za-
hájen projekt „Detailed Design, Technical
Definition of Works, and Supporting As-
sessments/Studies required for the Remo-
val of POPs Pesticides and Recovery of As-
sociated Contaminated Soil along with Site
Cleanup, Stabilization, Containment, and
Monitoring applied to the Nubarashen Bu-
rial Site (Yerevan, Armenia).“

•  V Gruzii je pro EBRD v současné době (od

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org 
Twitter: @PPZRS_CZ
Facebook: https://goo.gl/iak9Bg

Kontakt

Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 225 279 403

+420 603 826 261
Fax: +420 284 686 464
e-mail: platforma@spcr.cz

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

a byly nahrazeny partnerskými vztahy, bohu-
žel ne vždy rovnými. Výraznou roli přitom
hrály jazykové znalosti a podpora jejich další
výuky, neboť při množství místních dialektů
to byl pouze jazyk bývalé metropole, který byl
většině obyvatel srozumitelný.

Kolektivní vina členů EU?

Z mnoha příčin, na nichž zatím není shoda,
dochází v rozvojových zemích k řadě krizí
a ozbrojených konfliktů, které mají za následek
masový únik uprchlíků do evropských zemí.

Pochopitelné je, že běženci přednostně
směřují do států, kde již žijí a pracují jejich pří-
buzní a známí, kteří jim mohou pomoci, kde
se snadno domluví a kde jsou navíc lepší
podmínky než v jejich bývalé domovině. 

Je překvapivé, že tento nejpřirozenější
důvod migračních trajektorií není zřejmě po-
važován za dostatečně validní a nebývá uvá-
děn v oficiálních dokumentech ani médiích.                                                                                            

Naopak, negativní důsledky bývalého ko-
loniálního hospodaření některých zemí a vy-
užívání levné importované pracovní síly jsou
prezentovány téměř jako kolektivní vina
všech členů EU a země, které mají jiný názor
na řešení, jsou ostrakizovány a nezřídka jim
je vyhrožováno i finančními sankcemi. 

Ekonomické souvislosti

Podobný postup považuji za nepřijatelný, ba až
za nemravný. Lze docela snadno dohledat, že
například obchodní transfery Afriky do vyspě-
lých zemí jsou i nyní řádově vyšší než objem

prostředků těchto zemí na rozvojovou pomoc
Africe. Náklady na řešení migrace lze tedy po-
važovat za jakousi negativní dividendu.  

EU dlouho řešila následky migrace místo je-
jich příčin a až v poslední době posiluje názor,
že je efektivnější vkládat finanční prostředky do
projektů na prevenci migrace v samotných
rozvojových zemích. Tomu odpovídala i pří-
prava na 5. summit mezi EU a Afrikou, který se
konal koncem listopadu 2017 v Abidjanu.

Výtky EU na naši adresu až tvrdohlavě ne-
berou v úvahu to, že kromě aktivní účasti na
prevenčních projektech přijala ČR uprchlíky
z válečných oblastí bývalé Jugoslávie, z kav-
kazských republik, z Ukrajiny, zvládla přesun
vietnamských občanů z bývalé NDR a SRN
do ČR, dlouhodobě se účastní misí MEDE-
VAC, FRONTEX a řady dalších akcí. 

Podnětné jsou i interní diskuze o vytváření
bezpečných zón ve válečných oblastech,
o osvětové a učňovské činnosti v uprchlic-
kých táborech a o selektivním přijímání imi-
grantů. Nepříliš taktické se mi naopak jeví ka-
tegorické odmítání jakýchkoliv utečenců,
i těch kvalifikovaných a prověřených, kteří by
mohli pomoci řešit deficity na našem pracov-
ním trhu. 

Závěr

Uvědomuji si, že tento příspěvek je příliš ote-
vřený a neodpovídá rutinní politické korek -
tnosti. Nicméně, byl bych rád, kdyby zahra-
niční kritici ČR konečně respektovali skuteč-
nosti a zaujali objektivní přístup. �

Josef Fukan (jfukan@gmail.com) 

roku 2016) zpracováván projekt „Green Ci-
ties Action Plan, Tbilisi“ pro zlepšení život-
ního prostředí v hlavním městě. 

•  V Sao Tome odborníci letos úspěšně pra-
cují na inventarizaci, přebalení a odvozu
20 t pesticidů pro organizaci UNIDO „Envi-
ronmentally sound management campaign
of two identified sites in Sao Tome and
Principe contaminated by pesticides inclu-
ding POPs pesticides.“

•  Od letošního roku až do roku 2019 se nej-
zkušenější konzultanti zabývají projektem
EBRD v Egyptě: Improved Petroleum Reco-
very (IPR) Project – Assistance on imple-
menting ESAP and independent assess-
ment of deliverables for lenders.
Kromě výše uvedeného výběru referen-

čních zakázek pro mezinárodní instituce v ob-
lasti rozvojových projektů se letos intenzivně
rozvíjí spolupráce s klienty v Rumunsku, Izra-
eli, Chorvatsku, Slovinsku, Kazachstánu
a Číně. �

Více informací naleznete na webových
stránkách společnosti: http://www.de-

konta.cz/reference-projects?lang=en

Přebalování nebezpečných pesticidů.
Zdroj archiv společnosti DEKONTA



Ve dnech 27. – 30. listopadu 2017 se
v Abidžanu, souběžně s 5. summitem
EU-Afrika, sešlo více jak tisíc představi-

telů podniků a investorů z Afriky a Evropy, aby
potvrdili svoji podporu udržitelného růstu
a projednali investiční strategie zejména pro
kontinuální vytváření pracovních míst na
celém kontinentě v souladu s cíli udržitelného
rozvoje OSN. V pořadí již šesté fórum označilo
Plán vnějších investic EU jako klíčový nástroj
k prosazování těchto cílů. Tento plán je proza-
tím v oblasti rozvojových investic směřova-
ných na Afriku ten největší.

Postupně se zlepšující podnikatelského pro-
středí v některých afrických zemích pomůže
nové generaci podnikatelů. Očekává se, že do
roku 2050 se počet mladých lidí na africkém
kontinentu zdvojnásobí. Odhady hovoří o de-
seti až dvanácti milionech mladých lidí ročně,
kteří budou moci pracovat, zatímco předpo-
klad dle současného stavu, je vznik něco
kolem 3 milionů pracovních míst ročně. Pří-
nosnými sektory pro pracovní trh se jeví ze-
mědělství, ale také digitalizované obory. Tento
trend na fóru potvrdila více jak stovka mla-
dých podnikatelů a začínajících podniků
z obou kontinentů. Své projekty představili na
veletrhu Digital Start-Up Fair, ve kterém hovo-
řili o své vizi budoucnosti Afriky a Evropy. 

Fórum bylo vyvrcholením širší mobilizace
rozvojových aktivit v Evropě a Africe v minu-
lém roce. Zúčastněné strany z veřejného
a soukromého sektoru připravily deklaraci,
která odpovídá klíčovým požadavkům usne-
sení hlavního summitu AU-EU, jenž proběhl
souběžně:
•  Podnikatelský sektor je připraven rozšiřovat

a usnadňovat investice v kritických oblas-
tech a podporovat produktivitu a konkuren-
ceschopnost s cílem vytvářet prosperitu
všude tam, kde bude fungovat řádné poli-
tické prostředí. 

•  Organizace veřejného a soukromého sek-
toru by měly spolupracovat na identifikaci
nových a inovativních způsobů, přístupu k fi-

nancím pro malé a střední podniky v Africe
a podpořit jejich růst na celém kontinentu. 

•  Vlády členských zemí EU by měly povzbudit
své společnosti k obchodním činnostem
v Africe prostřednictvím praktických opa-
tření, jakými jsou pojištění politického rizika
a záruční nástroje pro obchod a investice. 

•  Africké vlády by měly nadále zlepšovat pod-
nikatelské prostředí ve svých zemích a po-
kračovat v zajišťování právních jistot a stabi-
lity, hladkých a transparentních správních
postupů s řádnou správou věcí veřejných,
a dodržovat sociální a environmentální stan-
dardy pro veřejná výběrová řízení.
Potřeba investic do kritické infrastruktury

byla společným tématem, které probíhalo
v mnoha diskusích na fóru. Na něm bylo po-
depsáno pět regionálních projektů dopravy
podporujících výstavbu nebo rekonstrukci klí-
čových silničních koridorů v západní Africe,
projekt zaměřený na rozvoj solární elektrárny
v Beninu a další financování modernizace

podniku Senegal Electricity. Tyto projekty jsou
výsledkem plodné spolupráce mezi EU, eko-
nomickými uskupeními ECOWAS, UEMOA,
Africkou rozvojovou bankou (AFBD), Fran-
couzskou rozvojovou agenturou (AFD) a Ev-
ropskou investiční bankou (EIB).

Fórum se již dříve stalo nedílnou součástí
společné strategie Afrika a EU. Akce v Abid-
žanu je poslední z řady podnikatelských se-
tkání konaných v Africe a Evropě v průběhu
roku 2017. Všechny se soustředily na význam
investic, vytváření pracovních míst. Byla zalo-
žena platforma pro udržitelný rozvoj pro Afriku
(The Sustainable Business for Africa - SB4A)
s cílem zajistit evropský strukturovaný dialog
se soukromým sektorem zaměřený na dosa-
žení udržitelného a inkluzivního růstu v Africe.
SB4A je podstatné pro otevřené sdílení zna-
lostí, jak řešit různá omezení investičního pro-
středí a tím znovu oživit podnikání v Africe
a podpořit dlouhodobé investice. �

(Zdroj: www.euafrica-businessforum.com)

Podnikatelské fórum EU-Afrika potvrdilo odpovědnost 
byznysmenů podílet se na udržitelném a inkluzivním rozvoji

Oficiální rozvojová pomoc EU

Vminulém roce vynaložila Evropská
unie (EU) jako celek 75,5 miliardy
EUR na oficiální rozvojovou pomoc

(ODA). To představuje 0,51 % hrubého ná-
rodního důchodu EU (HND). Znamená to,
že EU dosud nesplnila svůj závazek defino-
vaný v roce 2005 investovat 0,7 % HND na
oficiální rozvojovou pomoc do roku 2015.

Rozvojová pomoc EU se však již čtvrtý
rok po sobě zvýšila, aby dosáhla své nej-
vyšší úrovně. V důsledku toho EU v roce
2016 upevnila své postavení předního svě-
tového dárce pomoci. Pro srovnání, země
mimo EU, které jsou členy Výboru pro roz-
vojovou pomoc, poskytly v průměru 0,21 %
svého HND na rozvojovou pomoc.

V roce 2016 poskytlo pět členských států
EU 0,7 % nebo více jejich hrubého národ-
ního důchodu na oficiální rozvojovou
pomoc: Lucembursko (1,00 %), Švédsko
(0,94 %), Dánsko (0,75 %), Německo a Spo-
jené království (oba 0,70 %) .

Oficiální rozvojová pomoc se skládá
z grantů nebo půjček poskytovaných veřej-
ným sektorem za účelem podpory hospo-

dářského rozvoje a prosperity v přijímají-
cích zemích. �

Zdroj: EUROSTAT, srpen 2017
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Energetické Třebíčsko je spoluautorem Duko-
vanské výzvy z července tohoto roku. Co vás
motivovalo k jejímu sepsání? 

To, že se blížily poslanecké volby a my jsme
chtěli, aby definitivně o výstavbě nových ja-
derných bloků v Dukovanech rozhodla stáva-
jící vláda. Hrozí totiž, že nová vláda se k to-
muto zásadnímu rozhodnutí nemusí dostat
včas. 

Jaká na ní byla reakce? 
Žádná. Nestáli jsme premiérovi Sobotkovi

a ani ministrovi průmyslu Havlíčkovi za jakou-
koli odpověď.

Máme Státní energetickou koncepci, Národní
akční plán rozvoje jaderné energeticky v ČR,
Stálý výbor pro jadernou energetiku, vlád-
ního zmocněnce pro jadernou energetiku,
takže teoreticky by se věci měly hýbat ku-
předu. Podle reakcí z regionů tomu tak není.
Alfou a omegou jsou tedy klíčová rozhodnutí
na úrovni vlády. Která? 

Zásadní rozhodnutí vlády o výstavbě s jed-
notlivými termíny úkolů s milníky zahájení
stavby v roce 2025 a najetí provozu nejpozději
v roce 2035. S tím souvisí investiční model,
který bude použit a pravidla pro výběr doda-
vatele. Minulá vláda totiž rozhodla jen o pří-
pravě s tím, že definitivně rozhodne až po sta-
vebním povolení tj. v roce 2025 a to je špatně
a pozdě.

Pokud vím, tak společnost ČEZ systematicky
pracuje na přípravě výstavby nového bloku
v Dukovanech. Bez rozhodnutí vlády, jak už
o tom byla řeč, jsou její aktivity dosti ome-
zeny. Je tomu tak? 

Ano je tomu tak. Dovedete si třeba před-
stavit firmy, které bude stát příprava do vý-
běru dodavatele obrovské úsilí a peníze a při-
tom se dozví o výstavbě až za 7 let?

Kromě již zmíněného investičního modelu
a pravidel pro výběr dodavatele je klíčové roz-
hodnutí o volbě lokality pro hlubinné úložiště
vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Při
nedávné diskusi jste v této souvislosti hovořil
o selhání politiků. Můžete to konkretizovat? 

Třeba to, že bývalý ministr průmyslu Mlá-
dek sdělil, že si nedovede představit, že bez
souhlasu obcí se může na jejich území řešit
hlubinné úložiště. Mládkovi jsme vyčinili. Ale
představte si, že nový ministr MŽP toto zopa-
koval nedávno a navrhuje ministru průmyslu,
aby v lokalitách, kde není souhlas, došlo
k ukončení průzkumu. Selhání politiků spo-
čívá v tom, že nemohou toto slibovat, když
dobře vědí, že jaderné odpady už v obou
elektrárnách máme a že v případě nesouhlasu
musí vláda na základě geologických prů-
zkumů rozhodnout. 

Byl jste starostou obce Dukovany v době,
kdy se rozhodlo o výstavbě dlouhodobého
skladu vyhořelého paliva v areálu jaderné
elektrárny. Ne všichni tehdy souhlasili s jeho
výstavbou, přesto se stavělo. Není někdy
třeba ze strany vlády takříkajíc bouchnout do
stolu? 

To je přesně ta zodpovědnost státu a vlád-
ních politiků. Tehdy v Dukovanech nedošlo
k souhlasu ze strany obce Dukovany. Přesto
vláda rozhodla a vzala si tak zodpovědnost na
sebe a nám jen vyhověla v bezpečnostních
parametrech stavby. 

Není žádným tajemstvím, že po roce 2022
může nastat situace, kdy budeme mít v ČR

nedostatek elektrické energie. Je to skutečná
hrozba nebo jen mediální bublina?

Je to skutečná hrozba. Tohle přesně po-
tvrzuje již schválená energetická koncepce.
Po odstavení uhelných elektráren je to téměř
jistota. 

Jaderná elektrárna Dukovany je v dobré kon-
dici, může být ještě v provozu řadu let. Jak
je to s její životností?

Elektrárna dovršila svou projektovou život-
nost, to je 30letý provoz. V současné době již
má povolenou licenci na dvou blocích a na
bloky 3, 4 žádá o povolení. Nicméně žádné
auto nejezdí do nekonečna. A to obzvlášť platí
o jaderné elektrárně. Rok 2035 jako ukončení
provozu byl stanoven s ohledem na technic-
kou životnost bloků. 

Když něco nejde nebo se nechce, aby to šlo,
tak obvykle za to „může“ Brusel. Do jaké
míry na něj musíme brát ohledy v případě vý-
stavby nových zdrojů v ČR? Příklad z Maďar-
ska, ale i z Finska dokládá, že v tomto pří-
padě jsme takříkajíc pány situace.

S kolegy z regionu jsem před dvěma lety
nejdůležitější instituce navštívil. Všude nám
sdělili, že výstavba jaderných elektráren je vý-
lučně v kompetenci jednotlivých členských
států a jejich státních energetických koncepcí.
Je jen důležité, abychom doložili Bruselu, že
nové elektrárny v ČR budou bezpečné a že
dodavatele vybereme transparentně.

O výstavbu v Dukovanech se uchází šest
firem, mezi nimi i z Koreje a Číny. Přitom
jsem se setkal s názorem, že jsou takříkajíc
do počtu, protože jejich reaktory nemají li-
cenci pro Evropu. Jak tomu tedy je?

Do toho se plést nebudu. Ale podle infor-
mací, které nám sdělili na kulatých stolech,
které jsme s Korejci i Číňany pořádali, nás
ubezpečili, že potřebné licence při výběrovém
řízení doloží. 

Jaké dopady může mít stálé odkládání roz-
hodnutí o výstavbě nových bloků na jaderný
průmysl, výzkum a vysoké školství?

To je jednoduché. Zanikne jaderný průmysl
i jaderné školství. Nikdo již nechce čekat déle
na rozhodnutí. Žádné firmy nebudou mít
důvod držet své jaderné know-how do neko-
nečna. Žádný student se nepřihlásí na ja-
derné studium. Nicméně tento stav už na-
stává.

Když shrneme vše předcházející, jaký je
vzkaz cca 200 000 obyvatel regionu nové
vládě? 

Nová vládo, vy už čas nemáte. Vy už jste
zdědili velké zpoždění v přípravě. Celý region
věří, že časové ztráty doženete a že v 1. polo-
letí roku 2018 rozhodnete. Nic jiného nám ne-
zbývá, než věřit, že tato vláda to dokáže. První
rozhovory s premiérem Babišem a ministrem
průmyslu Hünerem tomu nasvědčují. �

Jaderné odpady máme a v případě nesouhlasu obcí 
musí vláda rozhodnout o hlubinném úložišti,
řekl CzechIndustry Vítězslav Jonáš, předseda výkonného výboru Energetické Třebíčsko



Klíčovým zdrojem vyhořelého jader-
ného paliva a vysokoaktivních od-
padů v Maďarsku je Jaderná elek -

trárna Paks, která je v provozu od roku
1982. V současné době probíhá dokonce
její rozšíření ze 4 reaktorů o další dva bloky
o výkonu každého asi 1 200 MW, které by
měly být dokončeny zhruba v roce 2025.
Provoz tohoto velkého jaderného zařízení
pochopitelně vyvolává i nutnost ukládání
vysokoaktivních odpadů. V Maďarsku,
stejně jako v ČR, jsou totiž tyto látky do-
časně skladovány v meziskladu přímo
v areálu jaderné elektrárny.

Program výzkumu pro vybudování hlu-
binného úložiště byl v Maďarsku odstarto-
ván již před více než 20 lety. Už od roku
1998 se platí daň do společného jaderného
fondu za skladování a ukládání radioaktiv-
ních odpadů, včetně skladování VJP a také
na budoucí vyřazování JE z provozu. Při-
pravuje se koncept přímého ukládání VJP
a vysokoaktivních odpadů do hlubinného
úložiště.

Podobně jako Česká republika založila
SÚRAO, i v Maďarsku vytvořili specializo-
vanou instituci PURAM, která má na sta-
rosti výběr lokality pro hlubinné úložiště
a ve finále i jeho výstavbu. Dosavadní
maďarská strategie je jen o pár let pozadu
za tou českou. Dokončení výběru vhodné
lokality tu předpokládají kolem roku 2030,
zahájení stavby úložiště je plánováno na
rok 2055 a start vlastního provozu úlo-
žiště na rok 2063. Uzavření úložiště bude
aktuální kolem roku 2083.

Velký rozdíl ovšem panuje v počtu lo-
kalit. Zatímco v České republice analýzy
možného umístění probíhají v celkem 9
oblastech, Maďarsko má jednu jedinou.
Pro hlubinné úložiště je posuzována je-
diná lokalita v blízkosti města Buda, v ji-
hozápadní části pohoří Mecsek. Cílem
předběžných průzkumů a výzkumů je vy-
tipovat finální území a zúžit je z nynější
rozlohy 87 čtverečních kilometrů až na
podstatně menší lokalitu s povrchovou
rozlohou cca 1–2 čtvereční kilometry,

v níž by se měly v budoucnu uskutečnit
důlní práce i stát povrchový areál. Zásah
do krajiny by byl tedy minimální.

Další významný rozdíl mezi Českou re-
publikou a Maďarskem je v charakteru hor-
ninového masivu. Zatímco v ČR bude úlo-
žiště s největší pravděpodobností vybudo-
váno v tvrdých krystalinických horninách,
v případě Maďarska se bude jednat o jí-
lovce. Maďaři se inspirovali tzv. švédským
modelem dlouhodobého ukládání odpadů.
To znamená, že počítají s vertikálním ulo-
žením kontejnerů (obalových souborů)
v hloubce zhruba 500 metrů do vyvrtaných
úložných komor. �

Více o maďarském projektu hlubinného
úložiště můžete zjistit na:

https://eesa.lbl.gov/wwr5/fifth-wor-
ldwide-review-report-online/ nebo na

http://www.rhk.hu/en/

Vybudovat hlubinné úložiště plánuje i Maďarsko
Projekt výstavby hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady rozhodně není
jen záležitostí vyspělých a uvědomělých Skandinávců. Zabývá se jím, kromě SÚRAO v České
republice, i řada našich velmi blízkých sousedů. Intenzivně problematiku řeší například v Maďarsku,
které zhruba 40 % své energetické spotřeby pokrývá z jaderných zdrojů.
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Příprava HÚ je mimořádný projekt,
v němž hraje klíčovou roli nalezení opti-
málního místa v hloubce horninového

masívu a zajištění jeho naprosté bezpečnosti
po desítky tisíc let. Prokázání bezpečnosti vy-
žaduje důkladnou znalost horninového ma-
sívu a vazeb úložiště na okolí. K tomu jsou
třeba analýzy, výzkumy, průzkumy, studie a to
chce svůj čas. Současný harmonogram počítá
s tím, že SÚRAO do konce roku 2018 zúží počet
možných lokalit na 4, v roce 2025 by pak měla
vláda schválit finální a záložní lokalitu. Vlastní
stavba úložiště přitom bude zahájena až v roce
2050 a s jeho provozem se počítá od roku
2065. Zkusme přehledně shrnout, co se právě
děje a co v nejbližší době nastane.

Geofyzikální výzkumy

SÚRAO v současné době řídí v lokalitách pro-
jekt „Geofyzikální práce pro popis geologické
stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR“. V jed-
notlivých lokalitách probíhají takzvané geolo-
gické výzkumné práce. Ty se týkají nejen stá-
vajících 7 uvažovaných lokalit, ale i oblastí
v blízkosti jaderných elektráren Temelín a Du-
kovany. Geofyzikální práce umožní získat zna-
losti o vlastnostech horninového masivu
v hloubce. Tyto metody byly vybrány proto, že
nevyžadují technické práce na pozemcích a lze
je realizovat tak, aby co nejméně zasáhly do vy-
užívání pozemků jejich majiteli nebo nájemci.
Geofyzikální práce nejsou prováděny plošně.
A lze je realizovat dle zákona o geologických
pracích i v režimu geologického výzkumu.

Jak to bude s průzkumným územím

Geofyzikální výzkumy si mylně někteří vyklá-
dají jako náhradu za geologický průzkum na
průzkumných územích. Je to ale jinak. Co je
geologický výzkum a co je průzkum upravuje
geologický zákon č. 62/1988 Sb. Zákon navíc
jasně říká, že lze chránit ložisko - v našem pří-
padě horninový masív pro budoucí úložiště,
pouze na základě geologického průzkumu.
K tomu výzkum nestačí. Zjednodušeně řečeno,
geofyzikální výzkumy jsou o konkrétních da-
tech vedoucích ke zpřesnění geologických in-
formací o lokalitě, nikoliv o plošném prů-
zkumu lokality více metodami na průzkum-
ných územích. Pro výběr finální lokality tak
SÚRAO bude muset mít stanovena prů-
zkumná území a provést geologické prů-
zkumy. Vybrané činnosti a získávání dat o lo-
kalitách k jejich vyhodnocení tak mohou běžet
i nadále. Platnost průzkumných území (přesně
řečeno „Průzkumných území pro zvláštní
zásah do zemské kůry“) vypršela koncem roku
2016. Ministerstvo životního prostředí ve věci
prodloužení platnosti zatím nerozhodlo. Jak -
mile bude rozhodnuto, SÚRAO tyto průzkumy

dokončí a následně požádá o stanovení prů-
zkumných území znovu.

SÚRAO tak může pokračovat (a také pokra-
čuje) ve sběru dat nutných pro hodnocení po-
tenciálních lokalit. Obce v lokalitách, kde je sta-
noveno průzkumné území a obce, kde bude
jednou stanoveno chráněné území, mají dle
atomového zákona nárok na významné fi-
nanční příspěvky z jaderného účtu.

Bez stanovení průzkumných území nemo-
hou být vybrány finální lokality pro HÚ a před-
loženy schválení vládě ČR. Zároveň je stano-
vení průzkumných a následně chráněných
území nezbytnou podmínkou pro to, aby obce
mohly čerpat příspěvky z jaderného účtu.

Hledání finální a záložní lokality

Zúžení počtu lokalit (na 4) v roce 2018 ještě v žád-
ném případě neznamená výběr umístění úlo-
žiště. Jde jen o stanovení oblastí, v nichž by měla
být provedena další, podrobnější zkoumání
v rámci takzvané druhé fáze vyhledávací etapy.
Ta by měla začít v roce 2019 a v jejím rámci se
počítá, že v jednotlivých lokalitách budou probí-
hat i vrtné práce. Teprve podrobnější geologické
průzkumy mohou vhodnost určité lokality po-
tvrdit nebo naopak vyvrátit. Pro tuto druhou fázi
budou třeba platná průzkumná území.

Výběr nejsou jen terénní práce

Výběr nejvhodnějšího území ovšem zdaleka
nepředstavuje jen geologické práce v terénu.
Desítky dalších projektů probíhají v laborator-
ních podmínkách, v podzemních laboratořích
nebo v počítačových simulacích. SÚRAO k to-
muto využívá výzkumné týmy smluvních do-
davatelů a využívá Podzemní výzkumné pra-
coviště Bukov a výzkumy ve štole Josef ČVUT.
Jen namátkou: zkoumá se dlouhodobé cho-
vání bentonitové bariéry, která bude v bu-
doucnu obklopovat kontejnery s vyhořelým ja-
derným palivem, zkoumají se tepelné vlast-

nosti hornin a jednotlivých bariérových mate-
riálů, jejich koroze a změny vlastností v čase
a další. Podobně se analyzuje i samotný
úložný obalový soubor (kontejner), do něhož
budou radioaktivní materiály ukládány. Ně-
které projekty jsou krátkodobé, řada z nich
ovšem, vzhledem k charakteru hlubinného
úložiště, probíhá řadu let.

Z hlediska dopadů do kvality života v lokali-
tách slouží socioekonomická analýza. Tako-
véto studie byly provedeny několikrát ve
všech sedmi lokalitách a v současné době pro-
bíhá v okolí obou jaderných elektráren. Cílem
studie je získat data pro posouzení lokalit z hle-
diska socioekonomických aspektů při pří-
padné výstavbě hlubinného úložiště a jeho
vlivu na život v dotčených obcích. 

Postupuje se podle 
Strategického akčního plánu
Veškeré činnosti SÚRAO se řídí Strategickým
akčním plánem, který je zpracován pro léta
2017–2025. Plán zcela přesně definuje strategii
a jednotlivé časové milníky v období, kdy se
počet současných kandidátních lokalit bude
snižovat nejprve na 4 a poté na 2 (finální a zá-
ložní). Hlavním cílem aktivit uvedených v plánu
je výběr potenciálně vhodných lokalit pro vý-
stavbu HÚ, a to jejich postupným porovnáním
a výběrem podle kritérií bezpečnosti, technické
proveditelnosti a dopadů na životní prostředí.
Předpokládá se, že některé činnosti budou pro-
bíhat ve spolupráci s dotyčnými místními ob-
cemi, aby se dosáhlo konsenzu a aby se posí-
lila celková míra přijetí celé investice u veřej-
nosti. Strategický akční plán tak představuje
mimo jiné i odpověď některým odpůrcům hlu-
binného úložiště, kteří svoji kritiku opírají i o to,
že v plánech chybí konkrétní časové termíny.
Akční plán totiž jednoznačně určuje posloup-
nost jednotlivých činností a z nich vyplývajících
rozhodnutí a dokumentů. Z tohoto klíčového
dokumentu lze lehce zjistit, jaké činnosti bude
SÚRAO v jednotlivých obdobích realizovat
a jaké výstupy bude veřejnosti i nadřízeným or-
gánům předkládat k posouzení.

SÚRAO v současné době nepřetržitě zí-
skává data o charakteristikách jednotlivých lo-
kalit. Skutečnost, že byla dočasně přerušena
platnost průzkumných území, nemá na tyto
aktivity žádný vliv. Stanovení průzkumných
území je bezpodmínečně nutné pro pokračo-
vání procesu zúžení počtu lokalit a pro výběr
lokality finální. SÚRAO pokračuje v činnostech
tak, aby budoucí finální lokalita HÚ byla dotče-
nými obcemi vnímána jako příležitost pro roz-
voj, pro zlepšení kvality života v regionu. Tomu
by měla napomoci i nová zákonná úprava,
která posílí zapojení obcí do rozhodování o lo-
kalitě hlubinného úložiště a která se bude pro-
jednávat v příštím roce. �

Bez stanovení průzkumných území 
nemohou být vybrány finální lokality pro HÚ
Správa úložišť radioaktivních odpadů pokračuje v aktivitách, které směřují k podrobnému
a všestrannému posouzení lokalit potenciálně vhodných pro umístění hlubinného úložiště (HÚ)
vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Práce běží zcela v rámci zákonných norem
a podle předem stanoveného harmonogramu.
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Firma má kořeny v bývalých organizacích
– ministerstva atomové energetiky
a agentury pro atomovou energii. V pro-

sinci 2007 tedy Rosatom nevznikl jako zcela
nová společnost, ale změnil svou strukturu
tak, aby mohl lépe rozvíjet jadernou energe-
tiku a další obory s vysokou technologickou
náročností jak v Rusku, tak v zahraničí.

Díky provedeným změnám ruský jaderný
průmysl před deseti lety zahájil zcela novou
etapu svého rozvoje, kterou bychom mohli
nazvat ruskou jadernou renesancí. Zatímco
v roce 2005, kdy ruský prezident nařídil vypra-
covat plán na reformu systému řízení jader-
ného průmyslu, probíhala výstavba dvou
bloků, která byla zahájena ještě za dob Sovět-
ského svazu, dnes Rosatom staví v zahraničí
bloky nejmodernější generace.

V roce 2008, krátce po vytvoření státní kor-
porace, byla zahájena výstavba bloků typu
VVER-1200 hned ve dvou lokalitách: Novovo-
roněžská II a Leningradská II. Jde o projekt,
který ruští jaderní inženýři vyvinuli již v novém
tisíciletí a který se v únoru 2017 stal prvním
provozovaným blokem generace III+ na světě.
Za posledních 10 let Rosatom v Rusku a v za-
hraničí uvedl do provozu 11 jaderných bloků.
V současné době staví v Rusku 8 bloků,
z čehož u dvou má podle plánu do konce roku
2017 začít spouštění.

V roce 2007 stavěl Rosatom své bloky v za-
hraničí v Indii, Číně a Íránu a za uplynulých 10
let k těmto zemím, kde již postavené bloky
rozšiřuje o nové, přidal Bělorusko, Bangladéš,
Maďarsko, Finsko, Turecko a další země. Port-
folio zahraničních zakázek na příštích 10 let
vzrostlo ze 40 miliard dolarů v roce 2010,
odkdy Rosatom tento ukazatel vypočítává, na
133 miliard dolarů v roce 2016. Do tohoto
souboru zakázek nepatří jen zakázky na vý-
stavbu jaderných elektráren (v současnosti
jde o 34 bloků ve 12 zemích světa), ale
i smlouvy na dodávky paliva a komponent

pro jaderné elektrárny a na jejich údržbu
a modernizace.

Mezi odborníky získávají projekty Rosa-
tomu velmi dobré hodnocení. Íránská jaderná
elektrárna Búšehr a indická Kudankulam (obě
s reaktory VVER-1000) získaly od nejstaršího
amerického energetického časopisu Power
ocenění Top Plant za rok 2017 v kategorii ja-
derné energetiky. Podobné ocenění za rok
2016 obdržel 4. blok ruské Bělojarské jaderné
elektrárny s reaktorem BN-800 a za rok 2017
1. blok ruské jaderné elektrárny Novovoroněž-
ská II.

Mezi projekty zahájenými po roce 2007 na-
jdeme i plovoucí jadernou elektrárnu Akade-
mik Lomonosov, která má být uvedena do
provozu v roce 2019.

V oblasti dodávek jaderného paliva dosáhl
Rosatom úspěchu v roce 2016, kdy uzavřel
první smlouvu na komerční dodávky svého
paliva TVS-Kvadrat určeného pro západní
typy tlakovodních reaktorů. Jde o dodávky do
švédské jaderné elektrárny Ringhals a Rosa-
tom vstupuje s tímto typem paliva rovněž na
americký trh.

Pod vedením dlouholetého generálního ře-
ditele Sergeje Kirijenka byla zahájena řada
programů, které zvyšovaly konkurenceschop-
nost ruského jaderného průmyslu. Dnes je
Rosatom příkladem mnoha ruským firmám
v oblastech, jako je transparentnost, efektivní
systém zadávání veřejných soutěží a ochrana
duševního vlastnictví.

Dalším ukazatelem změn provedených od
roku 2007 je objem financí vkládaných do vý-
zkumu a vývoje. V roce 2006 investoval ruský
jaderný průmysl do této oblasti přibližně 1 %
svých zisků a v roce 2014 se podařilo tento
podíl navýšit na 4,5 %, což odpovídá světové
praxi.

„Po celou dobu existence naší společnosti
nám vždy bylo ctí mít možnost spolupracovat
se světovým lídrem v oblasti projektování

a výstavby jaderných elektráren – firmou Ros -
atom. Možnost účastnit se projektů jím orga-
nizovaných nám dávala, dává a věříme, že
i bude dávat příležitost dostat se do nejvyš-
ších možných pater současné vyspělé techno-
logie v oblasti jaderných elektráren. Tato spo-
lupráce pro nás znamená neustálý vývoj na-
šich produktů a možnost dodávat i do pro nás
velice složitě dostupných teritorií. Rosatom
pro nás symbolizuje stabilitu, jistotu a rozvoj,“
uvádí Zdeněk Tošner, obchodní ředitel pro ex-
port společnosti Kabelovna Kabex.

„Dlouhodobé spolupráce s Rosatomem
a společnostmi patřícími do skupiny si vá-
žíme. Obsáhlostí výzkumu mírového využití
jaderné energie, aplikací jeho výsledků do
praxe a také  počtem bloků jaderných elektrá-
ren v provozu, ve výstavbě nebo plánu, je
Ros atom světovým lídrem. Funkčnost sy-
stému jaderných elektráren jím budovaných
a jejich dlouhodobá životnost zajišťuje již ně-
kolik desetiletí bez problému i pokrytí části po-
třeby elektrické energie v Česku. Věříme, že
spolupráce Rosatomu a naší společnosti bude
pokračovat i na dalších projektech,“ řekl u pří-
ležitosti tohoto výročí Jan Bulíček, výkonný
ředitel ZPA Pečky.

„Rosatom je naším významným obchod-
ním partnerem v oblasti jaderné energetiky,
která je jedním z pilířů obchodní činnosti MSA.
Pravidelně se účastníme všech jeho projektů,
realizovaných na území Ruska.  Naše výrobky
dodáváme nejen pro jeho ruské aktivity, ale
také pro další projekty v jiných částech světa.
V současnosti například realizujeme vý-
znamný projekt v indickém Kudankulamu
a připravujeme dodávky armatur pro Akkuyu
v Turecku, maďarský Paks nebo Hanhikivi ve
Finsku. Spolupráce MSA a společností Ros -
atom je založena na dlouhodobé vzájemné dů-
věře, za kterou jsme velmi rádi,“ uvádí Vladi-
mir Kononov, Business Development Mana-
ger armaturky MSA. �

Před deseti lety začala ruská jaderná renesance 
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom slaví desáté výročí. Jako dárek si nadělila zahájení
betonážních prací v bangladéšské jaderné elektrárně Rooppur, čímž zakotvila na dalším novém trhu.
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Jeho cílem je rozvoj spolupráce těchto
společností s ruskou korporací pro
atomovou energii Rosatom a rozší-

ření objemu jejich dodávek pro jaderné
elektrárny stavěné Rosatomem v Rusku
i v jiných zemích. Fórum se letos konalo
v maďarské metropoli podruhé (poprvé
v roce 2015) a jeho hlavním tématem byla
účast dodavatelů na výstavbě dvou bloků
JE Paks 2.

Jednání zahájili ministr bez portfeje po-
věřený dostavbou této elektrárny János
Süli a první náměstek generálního ředitele
společnosti Rosatom Kiril Komarov. Ve
svém vystoupení oba představitelé zdůraz-
nili význam, který má jaderná energetika
pro dekarbonizaci Evropy, především při
snižování emisí CO2. „Energie z atomu více
než kterýkoli jiný zdroj splňuje kritéria ener-
getiky budoucnosti. Přitom není soupeřem
dalších zdrojů čisté energie. Slunce, vítr,
voda a atom se navzájem doplňují a před-
stavují základ budoucího světového bez -
emisního mixu,“ zaznělo v této souvislosti.
„Přitom jaderné odvětví energetiky přináší
silný sociálně ekonomický stimul zemí a re-
gionů, hraje důležitou roli ve zvýšení kvality
života lidí,“ zdůraznil Kiril Komarov.

Představitel Rosatomu dále uvedl, že
společnost věnuje velkou pozornost otáz-
kám lokalizace. V rámci projektu Paks 2 po-
čítá s aktivní účastí maďarských a dalších
evropských společností. „Je to velké spo-
lečné dílo, jehož základy už byly položeny,“
zdůraznil. Přitom se spolupráce netýká jen
velkých společností, ale i firem z oblasti
malého a středního podnikání. „V součas-
ném období probíhá výběrové řízení na
dodavatele turbogenerátoru pro JE Paks 2.
Do konce roku 2018 bude vypsáno dalších

15 tendrů v celkové výši 2 miliardy euro.
Výběr dodavatelů pro Paks 2 probíhá
podle pravidel a standardů Evropské unie,
informace o jednotlivých výběrových říze-
ních jsou zveřejňovány na specializova-
ných www stránkách a dostupné tak všem
zájemcům,“ doplnil Komarov. Zde je třeba
doplnit, že zájem o spolupráci s potenciál-
ními dodavateli má Rosatom nejen v rámci
výstavby JE Paks 2, ale i při budování ja-
derných elektráren v dalších zemích.

„Brusel důkladně prověřil náš projekt,
zda odpovídá všem pravidlům. Souhlasné
stanovisko nám dává možnost postavit
další dva bloky s naší účastí lokalizace do
výše 40 %. Pro Maďarsko to znamená do-
statek elektrické energie a rozvoj prů-
myslu. Pro mladé je to příležitost získat za-
jímavou práci a nedocházet z tohoto dů-
vodu do ciziny,“ podtrhl János Süli. 

ATOMEX-Europe 2017 se zúčastnilo na
150 zástupců společností z Maďarska a dal-
ších evropských zemí. První den jeho jed-
nání byl rozdělen do tří bloků. V prvním
prezentovali představitelé firem, které jsou
součástí korporace Rosatom, nabídku po-
tenciální spolupráce s partnery nejen při
výstavbě JE Paks 2, ale i dalších jaderných
bloků. Za pozornost stojí fakt, že mezi jeho
dodavateli jsou nejen velké firmy, ale i sub-
jekty z oblasti MSP, celkem se v minulém
roce jednalo o 15 tisíc společností z Ruska
a dalších zemí, celkový objem dodávek do-
sáhl výše 7,5 miliardy eur.

Druhý blok byl věnován JE Paks 2. Zají-
mavá byla vystoupení maďarských předsta-
vitelů, kteří informovali o tom, jak probíhá
licencování a certifikace a příprava budou-
cích odborníků, kteří budou v elek trárně pra-
covat.  V krátkosti lze říci, že výstavba dvou

bloků vyžaduje rozvoj infrastruktury, při-
čemž řada projektů už mohla být realizo-
vána v minulosti, nyní jsou nezbytností.
V letech 2018 – 2027 by na stavbě mělo pra-
covat v průměru 7000 lidí, v některých pří-
padech až 10 000. V roce 2014 byla získána
první povolení potřebná ke stavbě, celkem
je třeba v různých etapách výstavby celkem
cca 6000 licencí a povolení, doposud jich
bylo uděleno 309. Na jaře příštího roku bude
připravena veškerá dokumentace. Dodávky
pro Paks 2 by měly být ze 45 % realizovány
Rosatomem a z 55 % dodavateli z Maďarska
a dalších zemí Evropské unie. Dodavatelé
budou vybíráni podle přísných pravidel, kte-
rými jsou transparentnost, kompetence,
kvalita, zásady fair play a další.

Třetí část prvního dne setkání byla věno-
vána prezentací firem a společností, které
mají zájem se účastnit jako dodavatelé vý-
stavby. České společnosti reprezentovala
Aliance české energetiky, která sjednocuje
české závody z oblasti projektování, vý-
roby, dodávek a montáže v jaderné energe-
tice.  Josef Perlík, zástupce předsedy Ali-
ance a generální ředitel Škoda JS, ve své
prezentaci informoval o práci, kterou české
firmy provedly během přípravy nabídky
v rámci již dříve vyhlášeného tendru na roz-
šíření JE Temelín a připomenul fakt, že v té
době měly české firmy potenciál, aby do-
sáhly 70% úrovně lokalizace. „České firmy
mají zkušenosti v oblasti výroby kompo-
nent pro jaderný ostrov, a v průběhu pří-
pravy nabídky pro JE Temelín získali know-
how projektování a řízení projektů s po-
mocí technologie Multi-D, kterou používá
Rosatom. Také ve spolupráci s Rosatomem
přizpůsobili ruský projekt tak, aby odpoví-
dal českým a evropským standardům a při-
pravovali dokumentaci pro Státní úřad pro
jadernou bezpečnost,“ řekl Perlík. 

„Projekt JE Paks 2 znamená pro české
firmy potenciál nejenom v oblasti projek-
tování a dodávek jednotlivých komponent,
ale i při realizaci komplexních projektů.
Díky dříve získaným zkušenostem z práce
v různých zemích s různou legislativou,
české společnosti mohou využít těchto
zkušeností i při převodu dokumentace
z rus kého normativního prostředí do ma-
ďarského,“ zdůraznil Perlík. 

Fóra se zúčastnili zástupci českých
firem, jako například Sigma Group, ÚJV
Řež, Škoda Praha, ALVEL, ČEB, Kabelovna
Kabex, Doosan Škoda Power, ZPA Pečky,
Rolls-Royce, ZK-Termochem a ZAT.

Nedílnou součástí fóra byly druhý den
individuální obchodní setkání typu B2B
pro dodavatele a představitele předních
firem ruského jaderného průmyslu. Účast
na těchto setkáních je jedinečnou příleži-
tostí pro prodiskutování otázek výroby
a dodávek zařízení a služeb pro specifické
společnosti a projekty. �

Dodavatelé jaderného průmyslu diskutovali 
na fóru ATOMEX-Europe
Významnou platformou pro setkání evropských dodavatelů pro jadernou energetiku je mezinárodní
fórum ATOMEX-Europe. 



Za dva dny (10. a 11. listopadu)
navštívilo Řež v rámci Dne
otevřených dveří téměř 400 lidí.
Největší zájem byl jako každý
rok o výzkumné reaktory, dále
byly k vidění vodíkové
technologie, urychlovače
a výzkum nanoporézních
materiálů.

Společnosti ÚJV Řež a Centrum vý-
zkumu Řež (CVŘ) se tradičně zapojují
do celorepublikového Týdne vědy

a techniky. Další pracoviště otevřely letos
veřejnosti v Řeži i Ústav anorganické che-
mie AV ČR, v.v.i. (ÚACH) a Ústav jaderné
fyziky AV ČR, v.v.i. (ÚJF).

V průběhu pátečního programu dorazilo
do Řeže na 134 žáků a studentů ze sedmi
škol a zástupci zájmových sdružení. So-
bota byla rezervována pro širší veřejnost,
kterou zajímají jaderné a vodíkové techno-
logie. Šest pracovišť si v tento den pro-
hlédlo dalších 250 lidí, víc zájemců nebylo
z logistických i bezpečnostních důvodů
možné uspokojit. Dohromady prošly bra-
nami areálu téměř čtyři stovky návštěv-
níků.

Každoročně je největší zájem o vý-
zkumné jaderné reaktory LR-0 a LVR-15,
které provozuje dceřiná společnost Cen-
trum výzkumu Řež. Tady se návštěvníci se-
známili s výzkumnými projekty, které se na
reaktorech řeší, povídalo se o bezpečnosti
jaderné energetiky a spolupráci s českými
i mezinárodními dozorovými institucemi
a energetickými společnostmi. Letošní no-
vinkou byla jízda ve vodíkovém autobusu
TriHyBus(u), doplněná o návštěvu vodí-
kové výměníkové stanice ÚJV Řež a výklad
k současnému stavu vodíkových technolo-
gií v dopravě i v rámci tzv. smart city pro-
jektů u nás i ve světě.

Zajímavé expozice předvedli i další hos-
titelé z údolí. Návštěvníci měli možnost
podívat se na dvě specializovaná praco-
viště ÚJF AV ČR - urychlovač (Tandetron)
a cyklotron. Na Tandetronu si užily
i mladší ročníky, kterým tu předváděli
řadu zábavných pokusů na téma vakuum.
Ti odborně zdatnější ocenili informace
o využití urychlovače například pro „vy-
šetření“ jedovatosti vousů Tycha de
Brahe, ale i o dalších důležitých vědec-
kých výzkumech.

Kolegové z ÚACH AV ČR teoreticky i na
praktických ukázkách popsali současný
stav a perspektivy výzkumu v oblasti nano-
porézních materiálů. 

Den otevřených dveří v Řeži bude v příš-
tím roce opět součástí podzimního Týdne
vědy a techniky. Pokud se na vás letos ne-
dostalo místo, sledujte naše webové
stránky www.ujv.cz. Registraci na akci
spouštíme měsíc před začátkem. �

Vladimír Verčák

Týden vědy a techniky AV ČR vyvrcholil v Řeži
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CGN, která je mimo jiné jedním z ucha-
zečů o výstavbu pátého bloku JE Duko-
vany, tak dosáhla dalšího milníku ve

svém jaderném rozvoji. Po dvou a půl letech
od zahájení procesu certifikace EUR pro její
vlastní technologii jaderných bloků HPR1000,
byla podepsána dohoda mezi CGN a organi-
zací EUR, která prakticky znamená, že EUR cer-
tifikát pro technologii HPR1000 je formálně
platný dle nejnovější verze dokumentace EUR
verze E, který obsahuje komplex harmonizač-
ních dokumentů pro výstavbu jaderných bloků
v Evropě dle přísnějšího evropského stan-
dardu a byl vytvořen speciálně pro sektor ja-
derné energetiky. Technologie HPR1000 se
stala první jadernou technologií, která hodno-
cením a splněním požadavků EUR Verze E pro-
šla.

Tato dohoda může být důležitá také pro Čes -
kou republiku. Technologie HPR1000 je totiž ve
hře v rámci výstavby jaderných bloků na
našem území. A díky tomu, že se CGN stala
první jadernou společností, která tento certifi-
kát přísnějších standardů získala, stává se hy-
poteticky favoritem dosavadního tenderu na
výstavbu pátého bloku EDU. Důležitost ja-
derné výstavby v ČR ukazuje také fakt, že se
expertní tým CGN koncem srpna sešel se zá-
stupci organizace EUR právě v Praze. Obě
strany poukázaly na to, že srpnová schůzka, na
které se probíraly poslední připomínky k tech-
nologii a stanoviska v harmonogramu certifi-
kačního procesu, výrazně přispěla k rychlému
sepsání dohody a certifikačního schválení čín-
ské jaderné technologie. Při zajišťování doku-
mentů spolupracovala CGN se Skupinou ČEZ
a francouzskou EDF.

•  •  •
Společnost CGN v polovině září v Třebíči

představila svoji vizi výstavby pátého bloku ja-

derné elektrárny v Dukovanech. V rámci se-
tkání seznámili její představitelé zástupce kraje
a průmyslu i se strategií spolupráce s tuzem-
skými firmami.

•  •  •
„Projekt dostavby 5. bloku JE Dukovany po-

važujeme za atraktivní z mnoha aspektů. Nej-
důležitější je pro nás samozřejmě technolo-
gická stránka věci, ale jelikož víme, jak je tento
projekt pro region zásadní, soustředíme se
také na to, aby výstavba proběhla v naprostém
souladu s místním hospodářským rozvojem
a pokud možno pozitivně ovlivnila další fun-
gování lokální ekonomiky. V některých oblas-
tech by se čeští dodavatelé mohli podílet až ze
70 procent. Někde bude jejich podíl dokonce
stoprocentní,“ komentoval vizi spolupráce
s lokálními firmami prezident CGN Zhang
Shanming.

Za dobu svého působení v České republice
spolupracovala CGN již s mnoha domácími
dodavateli a aktivně se snaží zapojit do rozvoje
lokálního podnikání.

„Zatím jsme ve fázi, kdy zkoumáme mož-
nosti českého průmyslu a naplno poznáváme
know-how a schopnosti místních firem.
Chceme lokalizovat příležitosti a soustředit se

nejen na projekt výstavby, ale také na celkový
rozvoj obchodní spolupráce s českým podni-
katelským prostředím. Samozřejmě nejde
pouze o Dukovany, protože zdejší jaderný prů-
mysl je na tak vysoké úrovni, že se mohou vý-
robci, dodavatelé a experti podílet i na dalších
našich projektech. Cílem naší strategie je vybu-
dovat win-win prostředí pro obě strany,“ uvedl
k jednomu z bodů strategie Zhang Shanming.

Dalším bodem, na který klade společnost
důraz, je aktivní komunikace s českými komu-
nitami. Za zmínku jistě stojí, že CGN byla
iniciá torem otevření dialogu všech zúčastně-
ných stran ohledně dostavby JE Dukovany.

„Chceme ukázat, že nejsme těmi, kteří by
chtěli českým firmám bránit v rozvoji či jim
dělat přímou konkurenci, ba naopak, snažíme
se se všemi průmyslovými výrobci a dodava-
teli aktivně komunikovat a dokonce jsme
v Praze uspořádali setkání, kde jsme společně
s čínskými výrobci těm českým představili
možnosti jejich zapojení do nových projektů
nejen v oblasti jaderných staveb. Nejde nám
o chvilkovou pozitivní image či jednorázový
ekonomický profit. Chceme daleko více dbát
na dlouhodobé partnerství a podporovat spo-
lečný rozvoj,“ dodal Shanming. �
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CGN představila svoji vizi výstavby pátého bloku 
jaderné elektrárny v Dukovanech
Progresivní vývoj v oblasti energetiky, rychlá a kvalitní výstavba unikátních jaderných projektů a nyní
také získání certifikace dle organizace European Utility Requirements. Čínská CGN je od října první
společností, jejíž projekt splňuje certifikát výstavby jaderných staveb v Evropě. Certifikát EUR verze 
E je aktuálním bezpečnostním a technologickým dokumentem, který svými požadavky reaguje na
nedávnou havárii ve Fukušimě.

CHINA GENERAL NUCLEAR je největ-
ším provozovatelem v oblasti jaderné
energetiky ve světě a je také největším
operátorem v jaderné energetice
v Číně. CGN se skládá z více než 40
dceřiných společností. Hlavní oblasti
aktivit CGN jsou jaderná energetika,
jaderné palivo, nové energetické
zdroje a finanční služby.

HPR1000 (Hualong One) je moderní re-
aktor III+ generace, který byl vyvinut
společností CGN s nezávislými právy
duševního vlastnictví a splňuje nejpřís-
nější bezpečnostní i technologické po-
žadavky.



Rekonstrukce vychází z dlouhodobé
strategie firmy. Každoročně investu-
jeme do vývoje našeho řídicího sy-

stému SandRA kolem 40 milionů korun,
značné finance jdou do výrobní a technické
infrastruktury i do podpory zázemí našich
zaměstnanců,“ doplňuje Vladislava Česá-
ková, členka představenstva ZAT. 

Současná investice ve výši 12 milionů
korun obsahovala celkovou rekonstrukci
prostor pro výrobu a kompletaci rozvaděčů
a zázemí pro zaměstnance a návštěvníky.
„Ve výrobní hale se rozvaděče nejenom
kompletují a procházejí našimi testy, ale
slouží i pro FAT zkoušky, které někdy probí-
hají ve spolupráci s našimi klienty i měsíc.
Proto jsme pro ně nově vybudovali vhodné
zázemí u výrobní haly, kde FAT testy probí-
hají,“ říká Jiří Vopička, ředitel divize Výroba
dodávek. Rekonstrukce za plného provozu
trvala pět měsíců. 

Vystrojení rozvaděče 
bude v 3D provedení
Dalším krokem je digitalizace výrobního
procesu. Podle Jiřího Vopičky půjde o digi-
talizaci všech dokumentů používaných při
kompletaci a zapojování rozvaděčů.  „Naši
projektanti běžně používají návrhový pro-
jekční systém s digitálními výstupy, v naší
divizi jsme ještě pracovali s tištěnými vý-
kresy. Teď budeme sdílet kompletní data

ZAT: nejprve infrastruktura, pak digitalizace

Dalších 12 milionů korun investovala česká společnost ZAT do rekonstrukce výrobního zázemí. „Za
posledních 10 let jsme vložili do výstavby a rekonstrukce našich areálů v Příbrami a Plzni přes 350
milionů korun. Máme tak připravené zázemí na dalších 30 let,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT. 
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pro kompletaci a v blízké budoucnosti i pro
následné zkoušky rozvaděčů,“ doplňuje Vo-
pička. Dokumentace se bude zobrazovat na
dotykové obrazovce, přičemž vystrojení
rozvaděče bude v 3D provedení. Pracovník
si tak bude moci zobrazit výrobek dle potřeb
i přiblížit detail. Veškeré změny budou pro-
váděny online s označením změny. „Zvýší
se tím kvalita a efektivita práce, zároveň bu-
deme postupovat v procesu digitalizace na
všech našich pracovištích. Půjde o další vý-
znamnou inovaci a investici. S jejím dokon-
čením počítáme v průběhu příštího roku,“
upřesňuje Vladislava Česáková.

Speciální podmínky 
pro výrobu jaderných technologií
Společnost ZAT vyvíjí, vyrábí a dodává
vlastní řídicí systémy pro energetiku a prů-
mysl. Tato odvětví kladou přísné podmínky
na bezpečnost, bezporuchovost a dlouhou
životnost řídicího systému. Proto i jejich vý-
roba splňuje přísná kritéria. Ve všech výrob-
ních prostorách je např. stále měřena vlh-
kost i teplota a tyto údaje se archivují.
Kromě technických parametrů musí firma
splňovat i procesní a ISO normy. „Pravi-
delně podstupujeme náročné audity našich
zákazníků především v oblasti jaderných
technologií, jako jsou francouzská Areva,
ČEZ, Škoda JS či Slovenské elektrárne,“
uzavírá Ivo Tichý.

Investice do budoucnosti

Ve fiskálním roce 2016* dosáhla společnost
ZAT rekordních 813 milionů korun. Vzrostl
i podíl zahraničního obchodu, a to mezi-
ročně ze 420 milionů na 480 milionů korun.
Celkový podíl zahraničního obchodu činí 65
procent.

„Z pohledu tržeb jde o druhý nejúspěš-
nější rok v 55leté historii firmy. S uvedením
čtvrté generace řídicího systému SandRA
značně roste poptávka po službách ZAT
u nás i ve světě. Vrací se nám také dlouho-
dobá systematická práce se zákazníkem, ze-
jména na získání větších projektů se pracuje
několik let. Nově jsme se prosadili na trzích
například v Arménii, v Polsku a začínáme
i ve Finsku,“ říká Ivo Tichý. Firma v sou-
časné době dodává do 60 zemí světa.

Zisk před zdaněním dosáhl 117 milionů
korun, ukazatel EBITDA činí 162,5 milionu
korun. Poslední dva roky se také výkony
drží na úrovni 740 milionů korun, vzrostla
produktivita z přidané hodnoty zakázek na
1,2 milionu korun. „Firma úspěšně roste
díky stabilnímu a dlouhodobému majiteli
i know-how a práci našich zaměstnanců, je-
jichž zázemí, rozvoj i další vzdělávání jsou
pro nás vysokou prioritou. Také vedení
firmy stále pracuje na budoucnosti a růstu
firmy, stabilně investujeme do vývoje vlast-
ního řídicího systému i do výrobních tech-
nologií a infrastruktury,“ konstatuje Vladi-
slava Česáková.  Loňský rok byl také ve zna-
mení představení Vize do roku 2022. 

Dodávky do třetiny 
jaderných elektráren v Evropě
Stěžejním segmentem společnosti zůstává
jaderná energetika se 70procentním podí-

lem na celkových tržbách. Mezi významné
zakázky patří dodávky řídicího systému
SandRA (zkratka Safe and Reliable Automa-
tion) pro 3. a 4. blok JE Jaslovské Bohunice,
1. a 2. blok JE Mochovce a 2. blok JE Pakš
v Maďarsku. Podle Karla Stočese, ředitele

divize Jaderná energetika, ZAT dodá pro
maďarskou elektrárnu do roku 2019 řídicí
systémy na další tři bloky. Celkem divize Ja-
derná energetika utržila téměř 590 milionů
korun.

„Máme nastaveny nové procesy pro sy-
stémy s vlivem na bezpečnost, a to od pří-
pravné a projektové fáze přes výrobní, tes-
tovací, instalační až po servis. Všechny pro-
cesy mají implementovánu nejvyšší bez-
pečnostní normu IEC 60880. Zároveň máme
ve firmě zavedenou kulturu jaderné bezpeč-
nosti,“ upřesňuje Karel Stočes. V letošním
roce se divize Jaderná energetika zaměřuje
na další rozvoj bezpečnostních systémů
a vyhledávání know-how ve speciálních
apli kacích. Vzhledem k nízkým investicím
v oblasti jaderné energetiky v tuzemsku
a odkladu rozhodnutí o dostavbě nových ja-
derných bloků ZAT cílí na zahraniční pro-
jekty – ať už modernizace jaderných elek -
tráren a prodlužování jejich životnosti, či vý-
stavbu nových jaderných bloků. Zapojuje se
také do vývoje nových jaderných technolo-
gií.

Zahraničí tvoří 80 procent 
nového obchodu v klasické energetice
Jednoznačně největší současnou zakázkou
v segmentu klasické energetiky je dodávka
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Procesní stanice
bezpečnostního 

systému SandRA Z101

Společnost ZAT a.s., je nejstarší če-
skou firmou v oboru automatizace
technologických procesů s 55letou his-
torií. Je uznávaným dodavatelem ze-
jména v oborech jaderné energetiky,
klasické energetiky, povrchové těžby
a dopravy surovin, plynárenství, do-
pravy a průmyslových procesů. Firma
sídlí v Příbrami a má pobočky v Plzni,
na Slovensku a na Kubě. Disponuje
vlastním vývojem, projekcí, výrobou,
instalací i servisem elektronických za-
řízení, řídicích systémů a jejich kompo-
nent. Je také certifikovaným výrob-
cem zdravotnických přístrojů. K příle-
žitosti 55. výročí založení ZAT firma
letos v září otevřela také nový show-
room, který mapuje průřez její historií.
Návštěvníci si tak mohou „osahat“
čtyři generace řídicích systémů vyrá-
běných touto ryze českou společností.

>>



DCS (systém řízení celého výrobního bloku)
pro slovenskou společnost PPA Controll do
kubánské elektrárny Felton přesahující 92
milionů korun. Jde o výměnu systému ří-
zení 1. bloku po havárii elektrárny na pod-
zim 2016. Ve sledovaném fiskálním roce se
divizi Energetika podařilo uzavřít nové ob-
chody za téměř 150 milionů korun, z čehož
zahraniční zakázky tvoří přes 80 procent.
„Meziročně jsme navýšili objem zahranič-
ního obchodu o téměř 40 procent. Naše
produkty jsme uplatnili například ve Švéd-
sku, Finsku, Íránu, Egyptě, Chile, Mexiku či
Polsku. V České republice jsme vloni do-
končili rozsáhlou výměnu řídicího systému
v Elektrárnách Opatovice. Realizovali jsme
projekty v teplárnách Planá nad Lužnicí
a Olomouc, uspěli jsme v tendru na vý-
měnu systému kontroly a řízení, včetně ří-
zení rozvoden a ostatních částí elektro na
vodní elektrárně Lipno I patřící společnosti
ČEZ,“ doplňuje František Kural, ředitel di-
vize Energetika společnosti ZAT. Řada zaká-
zek je rozložena do delšího období, tržby di-
vize tak dosáhly v loňském fiskálním roce
85 milionů korun.

Společnost ZAT nabízí zákazníkům z kla-
sické energetiky výměnu a nasazení řídicích
systémů celých bloků (DCS systémy) i díl-
čích produktů, např. řídicí a ochranné sy-
stémy turbín (TCS/TPS), budicí soupravy
generátorů včetně elektro příslušenství, ří-
dicí systémy neblokových provozů, jako je
odsíření, denitrifikace, odprášení, čerpací
a kompresorové stanice atd. V neposlední
řadě se ZAT zabývá dodávkami elektrických
ochran výrobních bloků a distribučních
linek.

Zaměřeno na Průmysl 4.0

Segmentem, kterému ZAT věnuje zvýšenou
pozornost, jsou řídicí systémy pro tzv.
smart systémy. V současné době jde o ob-
last drážních systémů, bioplynových stanic,
nově se firma zaměřuje také na oblast tzv.
smart city, kde připravuje dílčí aplikace
v oblasti digitalizace měst i komplexní ře-
šení pro řízení jednotlivých technologií cen-
trálním dispečinkem.  „Zaměřujeme se na
vývoj nových technologií v kontextu Prů-
myslu 4.0, jako jsou internet věcí, big data
a nové služby pro zákazníky včetně vývoje
inteligentních systémů pro města a obce,“
konstatuje Václav Janoch, ředitel divize
Smart systémy.  

Tržby divize Smart systémy dosáhly
v loňském fiskálním roce téměř 70 milionů
korun. Mezi významné zakázky divize patří
například upgrade řídicího systému v pod-
zemním zásobníku plynu ve Štramberku,
kde byl nasazen ŘS SandRA ve významné
trojnásobné redundanci, vzrostla také ob-
last servisu díky dlouhodobě uzavřeným
servisním smlouvám se společností innogy
Česká republika.

ZAT investuje ročně do vývoje 
přes 40 milionů korun
„V loňském fiskálním roce jsme se zaměřo-
vali především na vývoj pro oblast jaderné
energetiky. Šlo o komplexní řešení nové ge-
nerace Řídicího systému regulačních tyčí ja-
derného reaktoru a Regulačního a bezpeč-

nostního systému jaderného reaktoru, které
jsou založeny na platformě SandRA Z100,“
říká Pavel Kulík, ředitel útvaru Technický
rozvoj. Vývojové oddělení společnosti ZAT
ve fiskálním roce 2016 pracovalo i na rozší-
ření vizualizačních možností operátorské
úrovně a integraci nástrojů, které umožňují
zobrazit stav řízené technologie také na mo-
bilních zařízeních typu tablet či smartphone.
Systém SandRA se zároveň díky doplnění
několika standardizovaných komunikačních
protokolů více komunikačně otevřel. Podle
Pavla Kulíka se ZAT ve vývoji cíleně zamě-
řuje na kybernetickou bezpečnost svého ří-
dicího systému a dále na uplatnění techno-
logií internetu věcí v tradičních i nových
oborech.

JE v Arménii bude řídit systém ZAT 
ZAT dodá svůj řídicí systém SandRA do ja-
dernéu elektrárny Metsamor v Arménii. Ta
svým výkonem pokrývá téměř polovinu
elektrické spotřeby země. „Opět budeme
dodávat řídicí systém do primárního
okruhu jaderné elektrárny. V současné době
naše systémy řídí 44 bloků jaderných elek -
tráren u nás i ve světě,“ upřesňuje Ivo
Tichý. Zakázka v hodnotě 100 milionů korun
bude dokončena v roce 2018.

Svou techniku dodá ZAT na primární část
druhého bloku, kde probíhá postupná mo-

dernizace bezpečnostních a ochranných sy-
stémů. „Budeme nasazovat naše procesní
stanice SandRA Z101 a Z102 určené pro ří-
zení regulačních a bezpečnostních funkcí ří-
zení pohonů regulačních kazet reaktoru. Je-
jich úkolem je usměrňovat, zpomalovat či
v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci
v reaktoru,“ zdůrazňuje Karel Stočes.

Systém řízení pohonů regulačních kazet
reaktoru je v provozu v 21 blocích jaderných
elektráren u nás i ve světě, na modernizaci
řízení dalších pěti bloků ZAT pracuje.

Technologie pro VVER

Podle Stočese bude v únoru následujícího
roku dokončena výroba skříní s řídicím sy-
stémem modifikovaným pro náročné seis-
mické podmínky. Jaderná elektrárna totiž
leží v tektonicky aktivní oblasti. „I s těmito
náročnými podmínkami se umíme velmi
dobře vyrovnat. Zakázku jsme získali právě
díky našim předešlým referencím,“ do-
plňuje Ivo Tichý.

Převoz technologie do Arménie je pláno-
vaný na květen 2018, ještě před tím proběh-
nou v Česku FAT zkoušky za účasti zákaz -
níka. Odstávka jaderné elektrárny je stano-
vena na červen až červenec 2018, následně
bude elektrárna přecházet do zkušebního
provozu. JE Metsamor je osazena reaktory
VVER 440 V 270 sovětské výroby, které jsou
blízce příbuzné s reaktory v Čechách a na
Slovensku, na nichž je také nasazen řídicí
systém SandRA.

Spolupráce českých firem 

ZAT realizuje projekt se společností Škoda
JS, investorem je RUSATOM Services. Za-
kázku zafinancovala Česká exportní banka,
pro kterou je dodávka do jaderné elektrárny
Metsamor také prvním projektem v Armé-
nii. Podle Karla Bureše, generálního ředitele
ČEB, je tato dodávka velkým úspěchem pro
celý český energetický sektor.

Se společností Škoda JS spolupracuje
ZAT dlouhodobě například na dodávkách ří-
dicích systémů pro jaderné bloky VVER
v Čechách i na Slovensku, v současné době
spolu realizují zakázku pro jadernou elek -
trárnu Pakš v Maďarsku. �

* Fiskální rok 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016
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SandRA (Safe and Reliable Automa-
tion) je moderní řídicí systém třídy Dis-
tributed Control System (DCS) navr-
žený pro náročná průmyslová odvětví
vyžadující vysokou spolehlivost a dlou-
hou dobu života řídicího systému. Ši-
roká škála nabízených technických pro-
středků a možných uspořádání archi-
tektury systému umožňuje použít ho
jak pro řízení rozsáhlých technologic-
kých celků typu energetického výrob-
ního bloku, tak pro řízení malých tech-
nologií, jako jsou čističky odpadních
vod, regulační stanice apod. SandRA je
již 4. generací řídicího systému vyvinu-
tého společností ZAT. Firma jej plánuje
dodávat do svých zakázek minimálně
do roku 2030 s následným dlouhodo-
bým garantovaným servisem.

>>



Nově zde dodáváme naši patentovanou
technologii pro radiační stínění a kon-
strukční prvky v hodnotě 100 milionů

korun,“ říká Martin Pazúr, předseda předsta-
venstva NUVIA a.s. Česká firma patří mezi ge-
nerální dodavatele projektu. Počátkem roku
zís kala obří zakázku na dodávku vodního chla-
zení a kompletní vzduchotechniky za 350 milio -
nů korun.

I při této zakázce má na starosti kompletní
inženýring od výběru a řízení jednotlivých sub-
dodavatelů přes zajištění a realizaci všech do-
dávek až po finální předání projektu. Inovativní
technologie stínění bude jedním z dodávaných
řešení. „Tímto projektem navazujeme na zapo-
čaté práce na projektu ESS, což je Evropský
spalační zdroj neutronů, ve švédském Lundu.
Zároveň se nám otevřely další možnosti na vy-
užití našeho patentovaného řešení radiačního
stínění,“ dodává Martin Pazúr. Smlouvu firma
podepsala s Ústavem jaderné fyziky Akademie
věd ČR, který je oficiálním partnerem projektu
ESS za ČR. Ten už patentované řešení stínění
od české společnosti používá u svého cyklo -
tronového centra. 

Čeští vývojáři mění svět technologií

Inovativní řešení radiačního stínění ze směsi
speciálního betonu si česká firma nechala pa-
tentovat před dvěma lety. Na jeho vývoji pra-
covali čeští vývojáři od roku 2012, prvně tech-
nologii nasadili o rok později při výrobě velko-
kapacitního zařízení pro měření radioaktivního
odpadu v ÚJV Řež. „Běžně používaná stínění
se vyrábějí z olova, které je drahé, a navíc se
jeho zásoby postupně tenčí. Naše technologie
nevyužívá kov, používáme speciální směsi be-
tonu s vlastnostmi, které zabraňují průniku
ionizujícího záření,“ upřesňuje Larisa Dubská,
ředitelka marketingu a komunikace společnosti
NUVIA. 

Zakázka bude probíhat v letech 2017 až 2022.
Celkový objem realizovaných projektů společ-
nosti NUVIA pro ESS tak dosáhne téměř půl
miliardy korun. Na dílčích zakázkách plánuje
spolupracovat se sesterskou společností Nuvia
NORDIC sídlící ve Švédsku.

Zájem má Singapur i Hong Kong

O českou patentovanou technologii radiačního
stínění je ve světě značný zájem. Například pro
belgickou firmu IBA, lídra světového trhu s pří-
stroji diagnostikujícími a léčícími rakovinu,
NUVIA navrhla a vyrobila mobilní stínicí sy-
stém pro výrobu radiofarmak v těsné blízkosti
pacienta. Koncovým zákazníkem byla nemoc-
nice v Japonsku. Speciální stínicí systémy
z Třebíče používají také centra mezinárodního
vědeckého projektu ELI v ČR, Maďarsku i Ru-
munku či FJFI v Praze u školního reaktoru. „Ak-
tuálně jsme v posledním kole tendru na do-
dávku naší technologie na protonová centra
v Singapuru a Hong Kongu,“ doplňuje L. Dub-
ská.

ESS je gigantickým projektem s meziná-
rodní účastí. Díky němu vznikne multidiscipli-
nární výzkumné centrum založené na nejvý-
konnějším zdroji neutronů na světě. Svým
praktickým využitím by mělo překonat i slavný
CERN. Podle plánů začne neutronový zdroj
pracovat zřejmě v roce 2019, plného provozu
dosáhne v roce 2025. Otevře tak nové příleži-
tosti pro výzkum v širokém spektru oborů, jako
jsou materiálové inženýrství, lékařství, energe-
tika, částicová fyzika, molekulární biologie
a chemie nebo ochrana životního prostředí.

Třebíčská NUVIA, která je významným do-
davatelem projektu, se specializuje na rozsáhlé
inženýringové projekty, komplexní služby, do-
dávky technologií, zařízení a informačních sy-
stémů pro jadernou energetiku, průmysl, vzdě-
lávací instituce, Armádu České republiky, vý-
zkumná a lékařská pracoviště. Je uznávaným
dodavatelem velkých technologických celků.

Portálové brány pro měření radiace 
Poslední dvě z celkem patnácti portálových
bran za 700 tisíc amerických dolarů dodala
společnost NUVIA výzkumnému ústavu
KACST v Saúdské Arábii. Jejich úkolem je de-
tekovat radioaktivní materiály v projíždějících
nákladních a osobních automobilech. Podobné
přístroje firma instaluje například na Letišti
Václava Havla v Praze.

„Naše systémy na monitoring radioaktivity
v pevných nebo kapalných látkách i v ovzduší
najdete po celém světě. Spolupráce s partne-
rem v Saúdské Arábii je pro nás o to cennější,
že jsme kromě prokázání našich kompetencí
museli získat i jejich důvěru. Je velmi složité
dostat se na tamní trh. S výzkumným ústavem
spolupracujeme od roku 2013 a za tu dobu
jsme jim dodali patnáct monitorovacích bran,
vybavili specializované laboratoře a dodali za-
řízení na detekci a měření záření,“ říká Martin
Pazúr. 

Přitom důvěra saúdského partnera není to
jediné, s čím se čeští inženýři museli popaso-
vat. „Musíte se přizpůsobit extrémnímu horku
i všudypřítomnému poletujícímu pouštnímu
písku, kvůli němuž musejí být kryty zařízení ab-
solutně těsné. Také pracovní režim je zde jiný,
dny pracovního volna mají ve čtvrtek a v pátek,
náš víkend je pro ně běžným pracovním
dnem,“ upřesňuje Larisa Dubská.

Saúdští výzkumníci se školí v Česku

NUVIA už také několik let školí saúdské odbor-
níky z různých vědních oblastí ze základů jader-
ných oborů a radiační ochrany. „Poslední třítý-
denní školení proběhlo letos v létě, kdy kromě
odborných přednášek rijádští výzkumníci na -
vštívili i vývojová a výrobní pracoviště, napří-
klad ÚJV v Řeži, naše prostory pro vývoj a vý-
robu scintilačních detektorů v Kralupech nad
Vltavou, Jadernou elektrárnu Temelín a další,“
dodává L. Dubská.

Dohoda posvěcená saúdskou vládou 

Spolupráce s výzkumným centrem KACST
není jedinou aktivitou firmy v Saúdské Arábii.
Před třemi lety třebíčská NUVIA podepsala me-
morandum o spolupráci na projektech spoje-
ných s měřením ionizujícího záření s organizací
vlastněnou tamní vládou TAQNIA. Ta investuje
do úspěšných projektů spolupráce firem a aka-
demické sféry v oblasti pokročilých technologií
a zajišťuje jejich uplatnění v praxi. Podporu
vědy a výzkumu zahrnuje i nový reformní plán,
který před rokem představil korunní princ Mu-
hammad bin Salmán Saúd, jehož cílem je zre-
organizovat ekonomiku dnes závislou předev -
ším na příjmech z prodeje ropy. 

Výzkumná centra i svoz odpadu

Portálové brány od firmy NUVIA na zjištění po-
tenciálně radioaktivního materiálu najdete i na
prozaičtějších místech, než jsou jaderná praco-
viště. „Naše portály používají komunální
služby při svozu odpadu, slévárny či šrotiště.
Mobilní portály zase slouží jednotkám integro-
vaného záchranného systému, které během
chvíle poskládají funkční bránu tam, kde je po-
dezření na pohyb radioaktivního materiálu,“
vysvětluje Martin Pazúr. Třebíčskou technologii
pro detekci radioaktivity v nákladních automo-
bilech používají například italská města Řím,
Narni a další. �
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Největší neutronový zdroj na světě využije český patent
Společnost NUVIA uspěla v dalším výběrovém řízení na výstavbu nejvýkonnějšího neutronového
zdroje na světě ve švédském Lundu. 

Stínící sarkofág cyklotronu
na vý� robu radiofarmak



Má se pustit do výstavby nových uhel-
ných elektráren, vsadit na neoblí-
bené větrníky či biomasu, nebo se

vrátit k výstavbě již dříve avizovaného třetího
a čtvrtého bloku, kterou kdysi v roce 2006
silně pozdržela na nátlak Strany zelených teh-
dejší koalice, a následující vlády v tomto brz-
dícím směru pokračovaly, jen abychom se ne-
dostali do konfliktu s našimi západními sou-
sedy?  Přesto se něco přihodilo. Po vyloučení,
tehdejších, francouzských uchazečů o vý-
stavbu zůstaly ve hře nadnárodní koncern
Westinghouse a česko-ruské konsorcium. Zdá
se, že však do hry vstupuje další velmi zdatný
soupeř. Je to tentokrát korejské konsorcium
KHNP-Korean Hydro and Nuclera Power
a spolu s ní i KNA, což je korejská nevládní or-
ganizace, která zastřešuje státní i nestátní spo-
lečnosti, zabývající se výrobou a výstavbou ja-
derných elektráren a všeho, co k tomu patří.
Byla to právě KNA, která v Praze koncem lis-
topadu 2017 zorganizovala velice zdařilý Ko-
rejský nukleární večer, plný nejen informací
o korejském jaderném průmyslu, ale i o jejich
kultuře, sportu a lidových zvycích.  Prostě
nám mají Korejci opravdu co nabídnout. 

Korejský nukleární večer byl vlastně vy-
vrcholením návštěvy čtyřicetičlenné mise, kte-
rou doprovázel korejský ministr obchodu,
průmyslu a energetiky, Paik Un Gyu.  Ten po-
zdravil přítomné hosty a v krátkosti je sezná-
mil s možnostmi průmyslu výroby jaderných
zařízení v Jižní Koreji a nastínil  cestu spolu-
práce mezi oběma zeměmi.  Protože se v té
době současně s korejským večerem konala
na stejném místě i odborná konference a vý-
stava All for Power 2017, nebylo v sále o od-
borníky z oblasti jaderného průmyslu nouze. 

„Do Prahy jsme přijeli, abychom předsta-
vili celý řetězec korejských firem, jako jsou na-
příklad KHNP, Kepco E&C, Kepco Nuclear Fuel
a Doosan Heavy Industries, které se zabývají
dodávkami technologií pro výstavbu atomo-
vých elektráren,“ vysvětlil další významný
host, prezident společnosti KNA for Internati-
onal Cooperation, Insik Kim. „Naší největší
devizou je fakt, že v oboru jaderných elektrá-
ren pracujeme nepřetržitě více než čtyřicet let
přes nejrůznější krize, jako byl výbuch reak-
toru v Černobylu, a s tím spojené negativní
kampaně vůči atomové energii. Ty v někte-
rých státech téměř zastavily vývoj a dokonce
výstavbu jaderných elektráren. Že jsme na
správné cestě, ukazuje i fakt, že v Jižní Koreji
provozujeme bez jediného problému 24 reak-
torů. Důkazem, že jaderné elektrárny skutečně
umíme, je skutečnost, že další 4 reaktory sta-
víme v opravdu tvrdých klimatických podmín-
kách pouště ve Spojených arabských emirá-
tech.“ Korejci mají pro Českou republiku dva
vhodné typy reaktorů. Reaktor APR-1400 je
z produkce společnosti KHNP a druhý vyrábí
společnost KEPCO. Oba se již v praxi osvěd-
čily a pracují bez větších odstávek. Známější
je reaktor APR-1400 generace III+, který firma

staví v drsných podmínkách pouště v oblasti
Barako v SAE. Podle dostupných zpráv mají
jadernou elektrárnu již z 88 % hotovou.  

APR-1000 je menší reaktor. Korejci nám ho
nabízejí snad proto, kdyby se budoucí české
vládě zdál APR-1400 moc ambiciózní. 

„V šedesátých letech minulého století jsme
vybudovali první jihokorejskou jadernou
elektrárnu. Dala by se označit jako něco mezi
generací I či I+. Na ní jsme se učili, jak jader-
nou technologii vylepšovat a cizelovat,“objas-
nil Insik Kim. „Tak jsme se postupně zdokona-
lovali a stavěli jaderné elektrárny druhé gene-
race, třetí generace a v současnosti nabízíme
jaderné elektrárny generace III+. Například
právě v Arabských emirátech jde o čtyři bloky
právě zmíněných nejmodernějších energetic-
kých zdrojů. Na tento typ generace III+ u nás
v Jižní Koreji přebudováváme další čtyři bloky

starších jaderných reaktorů.  Samozřejmě pra-
cujeme i na čtvrté generaci tzv. množivých
rea ktorů především ve spolupráci s korej-
skými universitami. Musíte si ale uvědomit, že
se jedná o úplně odlišnou technologii, kde se
pracuje s mnohem vyššími teplotami, využívá
se například tekutý sodík, přehřáté plyny a po-
dobně.“ S tímto typem ale podle dotazů u dal-
ších odborníků půjdou na trh teprve, až si
budou zmíněnou technologií a její bezpeč-
ností stoprocentně jistí.

„Nad ostatními možnými dodavateli mají
Jižní Korejci několik nezanedbatelných
výhod,“ poznamenal ve svém úvodním slovu
při zahájení Korejského nukleárního večera
bývalý premiér, Jan Fišer. „Jak se ukázalo ve
světě, jsou spolehliví, mají nižší ceny a jsou
s to tyto ceny dodržet a v průběhu výstavby
nezvyšovat.“ Na informačních panelech se
mohli návštěvníci přesvědčit, že Korejci krom
jaderných elektráren také nabízejí celé portfo-
lio služeb, včetně dodávky palivových tyčí, ří-
dicích systémů a elektronického zabezpečení.
Jejich reaktory jsou lehčí, odolnější a samo-
zřejmě jsou na vysoké technologické i tech-
nické úrovni.

„Jsem spokojený s tím, jak v oblasti ato-
mové energie velice dobře spolupracujeme
s Českou republikou na vládní úrovni, ale
máme dobré styky i s největší českou energe-
tickou společností ČEZ. Doufám, že se naše
spolupráce bude dále rozvíjet,“dodal na závěr
prezident KNA, Insik Kim. „Rád bych také do-
plnil, že v listopadu letošního roku byl korej-
ský jaderný reaktor certifikovaný evropskou
certifikační organizací EURO (European Utility
Requirement Organization) jako bezpečný
rea ktor s vynikající technologií. Mimochodem,
co se spolehlivosti našich výrobků týká, za
loňský rok činily odstávky všech dvaceti čtyř
korejských jaderných elektráren dohromady
jediné procento výkonu. I tato informace má
jistou váhu.“ �

Antonín Karoch 

Nukleární večer po korejsku 
V souboji o výstavbu dalších bloků jaderných reaktorů v České republice přituhuje. Jaderná
elektrárna Dukovany začíná být podle evropských environmentálních zákonů za zenitem své životnosti
a možná již na této nastupující vládě bude ležet rozhodnutí, co a jak dál.  
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Prezident společnosti KNA, Insik Kim
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Zatímco potencionální koaliční partneři
v Německu se ve svých průzkumných
rozhovorech snaží bojovat o nástroje

správné politiky klimatu, politici z celého
světa se  sešli v Bonnu, aby v rámci 23. kli-
matické konference OSN diskutovali o tom,
jak se podaří snížit emise skleníkových
plynů. 

Jedním z hlavních problémů v Bonnu
bylo sladit zájmy většiny národů a zároveň
dojít k účinným opatřením k ochraně kli-
matu. Evropa je v tomto směru již o krok
dále, protože zde existuje tzv. evropský ná-
stroj pro jeho ochranu: obchodování s emi-
semi. Tím je zajištěno splnění politicky sta-
noveného horního limitu pro emise energe-
tického průmyslu a průmyslu  v Evropě.

Německo jako bohatá země je schopno
ambiciózně podporovat ochranu klimatu
a hrát v dané problematice průkopnickou
roli. Nicméně méně příznivá a nákladná
podpora obnovitelných zdrojů energie
v zemi není úplně vhodným příkladem. Ob-
rovské částky, které němečtí spotřebitelé
elektřiny musí zaplatit za projekt Energie -
wende spíše potenciální napodobitele od-
radí, než aby je motivovaly k srovnatelnému
přístupu. Přitom elektřina z obnovitelných
zdrojů je ve srovnání s konvenčními zdroji
energie stále konkurenceschopná, a to díky
výraznému poklesu nákladů na výrobu foto-
voltaické energie a elektřiny z větrných tur-
bín. Elektřina vyrobená z obnovitelných
zdrojů je mnohem výhodnější než elektřina
vyrobená konvenčním způsobem, což se
týká vysokých počátečních investic a téměř
zanedbatelných variabilních nákladů. Dokud
nebude zřízena dostatečná skladovací kapa-
cita a flexibilita, která by odpovídala spo-
třebě, budou stále potřebné konvenční typy
elektráren, aby uspokojily poptávku v době
nízkého slunečního záření a nedostatečné
rychlosti větru. Fakticky má Německo v sou-
časné době dvojnásobnou kapacitu na vý-
robu elektřiny, jak obnovitelnou, tak kon-
venční. 

S rozšířením obnovitelných zdrojů ener-
gie podle zákona o obnovitelných zdrojích
energie (EEG) bylo Německo velmi úspěšné
v tom, že účinně dosáhlo svých vlastních
cílů. Mezitím náklady na fotovoltaické
i větrné systémy výrazně poklesly a byly do-
stupné i v jiných částech světa. Německo tak
výrazně přispělo ke globální ochraně kli-
matu, ačkoliv za vysoké ceny pro domácí
spotřebitele elektřiny. Díky velkorysým vý-
kupním cenám, jejichž výše byla upravena
s určitým zpožděním oproti skutečným ná-
kladům odpovídajících paliv, podlehli ně-
mečtí výrobci zařízení na mnoho let tlaku
nákladů, přičemž samotní provozovatelé
byli schopni těžit z vysokých výnosů. Mezi-
tím převzali zahraniční konkurenti z velké
části domácí fotovoltaický průmysl. Nasta-
vení parametrů pro podporu rozvoje obno-

vitelných zdrojů energie bylo tímto odpo-
vědné za rozkvět a úpadek celého průmyslu
a tím souvisejících pracovních míst. Vzhle-
dem k tomu, že stávající závazky týkající se
financování v rámci EEG jsou platné po
dobu 20 let, nákladový blok z období
„boomu“ sluneční energie bude nadále za-
jišťovat vysoké platby spotřebitelů elektřiny
v rámci poplatku EEG až do dalšího vyhod-
nocení. 

Další místa mimo Německo jsou mno-
hem lépe vybavena pro efektivní a méně ne-
stabilní výrobu elektřiny z obnovitelných
zdrojů. Jak vypovídá graf, podíl obnovitel-
ných zdrojů na dodávkách energie a elek-
třiny je dnes mnohem vyšší v jiných evrop-
ských zemích. Například v jižní Evropě je
mnohem silnější podíl slunečního svitu
a v mnoha pobřežních regionech je přinej-
menším tak silný vítr jako právě v Německu.
Zatímco řada zemí, jako je Švédsko nebo
Rakousko, vytváří vysoký podíl obnovitelné
energie díky vodním elektrárnám, Španěl-
sko konkuruje Německu větrem a sluncem. 

Zejména s ohledem na spojování sektorů,
které se používají k pohonu elektrických vo-
zidel a elektrickému vytápění, je vyžadováno
výrazné rozšíření kapacit na výrobu elek-
třiny. Potenciál pro expanzi by se dal hledat
v poměrně hustě osídlené zemi v regionech
jako je německé pohraničí, avšak je to zá-
vislé na přijetí ze strany veřejnosti. Pro bu-
doucí expanzi je potenciál mimo území Ně-
mecka na mnoha místech mnohem vyšší
a o to nižší pak budou náklady na domácí in-
vestice. 

Všechny tyto důvody hovoří proti tomu,
aby se v první řadě spoléhalo na národní
strategii rozvoje a podpory. Zvýšení podílu
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů

může být mnohem efektivnější alespoň
v evropském kontextu než v rámci národ-
ních hranic. V žádném případě však nedojde
k zanedbávání nebo dokonce penalizaci
mož ných německých lokalit pro další větrné
elektrárny a fotovoltaické systémy. Musí
však být schopny soutěže v porovnání s ji-
nými místy mimo Německo. V opačném pří-
padě budou ceny domácích spotřebitelů
elektřiny nadále růst. Následkem toho by se
mohlo stát, že komerční odběratelé elektřiny
budou v budoucnu více investovat do zahra-
ničních lokalit, nežli do domácích. Proto by
se veškeré úsilí německé politiky v oblasti
klimatu mělo soustředit na mezinárodní ře-
šení namísto investování velkých částek do
dosažení národních cílů. Neznamená to však
snižování vlastních ambic, ale spíše snahu
o rozvoj takových řešení, která by byla nav-
zájem udržitelná a cenově dostupná pro
další země. 

Se společným systémem financování
v Evropě budou všechny potenciální lokality
soutěžit o to, který ze zdrojů energie se po-
daří na daném území prosadit. V úvahu při-
padají voda, vítr a slunce, jako největší
a nejspolehlivější zdroje energie. Tento způ-
sob však nefunguje s pevnými poplatky za
přenos. Elektrická rozvodná síť by měla být
natolik inteligentní, aby poskytovatelé i zá-
kazníci mohli pružně reagovat na cenové
signály. Evropský přenosový systém s jed-
notnými podmínkami by byl řešením ještě
dalšího problému: konkurenční nevýhody
způsobené obzvláště vysokými daněmi
v Německu by byly věcí minulosti. �

Thilo Schaefer, 
energetický expert 

Institutu německého hospodářství 

Ochrana klimatu - národní myšlení státu již není aktuální
Konference OSN o změně klimatu v současné době usiluje o sladění zájmů mnoha národů a současně
se dohodla na účinných opatřeních na jeho ochranu. Zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů může být mnohem efektivnější v evropském kontextu než pouze v rámci národních hranic.

Zaujalo nás

Podíl obnovitelné energie na výrobě elektřiny ve vybraných evropských zemích 



Co bylo hlavním důvodem pro vznik Aso-
ciace pro využití energetických produktů?

Všechno začalo, když byla zavedena
nová evropská legislativa, tzv. REACH,
který vystoupil v platnost 1. června 2007 na
základě nařízení Evropského parla -
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. pro-
since 2006. REACH se týká látek vyrábě-
ných v EU nebo do ní dovážených v množ-
ství větším než jedna tuna ročně, které
musí být během jedenáct let postupně re-
gistrovány. Nahradil několik desítek sta-
rých právních předpisů, a proto se o něm
někdy mluví jako o jedné z nejsložitějších
směrnic Evropské unie. V návaznosti na to
se v České republice pořád objevovaly ten-
dence, hlavně tedy na Ministerstvu život-
ního prostředí, udělat z vedlejších energe-
tických produktů (VEP) po spalování
odpad. VEP byly zařazeny mezi „chemické
látky“ a až po absolvování všech nároč-
ných zkoušek a obhájení jejich výsledků
v rámci celé EU tyto diskuze skončily.

Když budeme konkrétní, o jaké produkty
se především jedná?

Jedná se o úletový popílek zachycený na
filtrech elektráren a tepláren, o uhelnou
strusku, která se nachází pod topeništěm,
o energosádrovec nebo tzv. SDA produkt
(produkty z odsíření). U fluidního spalo-
vání se pak jedná o fluidní úletový popílek
a ložový popel.

Je správné používat slovo produkt, syno-
nymem k němu je výrobek a zde jde sice
o výrobu energie, ale ne popílku či popele
nebo škváry?

Použít pojem „produkt“ je správné, pro-
tože se jedná zároveň o stavebně certifiko-
vané výrobky, kde v naprosté většině pří-

padů vydal certifikát Technický a zkušební
ústav stavební v Praze.

Žijeme v čase, kdy se stále více prosazuje
cirkulární ekonomika. Logicky by se proto
měly energetické produkty dále využívat.
Proč tomu tak není?

Tyto produkty se naštěstí ve stavebnictví
využívají. Úletový popílek je dnes neod-
myslitelnou součástí betonů a cementů. Je
jen otázka pohledu, zda by se nemohl v ČR
využívat ještě ve výrazně větších obje-
mech. Energosádrovec se využívá předev -
ším k výrobě sádry a sádrokartonových vý-
robků. Je mnohem kvalitnější než těžený
sádrovec a v ČR je pouze jeden sádro-
vcový lom. Ložový popel z fluidních kotlů
některé stavební firmy využívají pro stabi-
lizaci podkladů pro vozovky. Bohužel se to
děje velmi málo. Je škoda, že se pro rekul-
tivace (mimo doly) a pro obsypy silnic
a dálnic skoro vůbec nevyužívá uhelná
struska.

Co vše si máme představit pod pojmem
popílek?

Popílek je velmi jemná částice, která je
unášena horkými spalinami po spálení uhlí
a je zachycena na filtrech, a to buď elek -
trostatických, nebo dnes i látkových. Je to
heterogenní směs částic o různých (velmi
malých) rozměrech. Z chemického hledi-
ska obsahují převážně (50 %) SiO2, tedy

Větší využití VEP ve stavebnictví znamená nižší těžbu
lomových surovin, méně prachu a emisí,
řekl CzechIndustry Pavel Sokol, prezident Asociace pro využití energetických produktů

58
4I2017

V betonu při výstavbě Orlické přehrady 
se využíval popílek



křemík, následně pak oxidy železa, hliníku,
titanu, vápníku atd. Z mineralogického hle-
diska to jsou především aluminosilikáty
a silikáty, minerály železa, karbonové sku-
piny a hlavně křemen. Součástí je i zbytek
nespáleného uhlí (tzv. nedopal), ale
v dnešních moderních technologiích větši-
nou max. do 5 %, což vyhovuje stavebním
normám. Laicky řečeno velmi jemný prá-
šek perfektně využitelný ve stavebnictví. 

V kterých průmyslových sektorech má ze-
jména využití?

Jedná se především, jak už jsem řekl,
o stavebnictví. Velké objemy se dávají do
cementu, do betonů (především do tzv.
transport betonů) a do betonových vý-
robků. Popílek najdete v panelech, v beto-
nové dlažbě, potrubí, skružích, v betono-
vých sloupech, betonových konstrukcích
a spoustě dalšího.

Není beton jako beton, jak se změní jeho
vlastnosti přidáním popílku?

To je pravda. Popílek v betonu jednak
nahradí část cementu (nejdražší kompo-
nent betonu), ale hlavně udělá další dvě
„práce“. Zaprvé díky převážně kulovým
tvarům zrníček pomáhá k dobrému „tečení
a rozlivu“ betonů. Zadruhé pak snížením
objemu cementu v betonové směsi a její
náhradou za popílek dojde k výraznému
snížení vnitřní teploty při tvrdnutí betonu.
A to je velmi důležité u masivnějších kon-
strukcí. Při vyšším vývinu tepla dochází
k mikroskopickým trhlinám v betonech.
Tyto trhliny se vlivem vody, soli a mrazu
v letech zvětšují a dochází k degradaci be-
tonů. Jediným, pro mě malým negativem,
je delší doba získávání normované pev-
nosti. Normy hodnotí pevnost betonů po
28 dnech, popílkový beton té pevnosti
může dosáhnout po 28 dnech, ale při vět-
ším procentu použití popílku po 30-35
dnech. Pro následné využití stavby to ale
nemá valný význam. Skoro ve všech přípa-
dech využití popílků v betonech mají tyto
po 90 dnech vyšší pevnosti, než „bezpopíl-
kové“ betony.

Zmínil jste stavebnictví. Státní normy
přesně určují, jaké má být složení malto-
vých a betonových směsí. Počítá se v nich
s využitím popílku, pokud ne, dá se to na-
pravit?

Ano, české normy jsou dnes většinou
sladěny s evropskými, takže mají označení
ČSN EN. V oblasti stavebních norem se
s použitím popílků počítá, a je přesně defi-
nováno, kolik která třída betonů obsahuje
popílku. V normách tedy problém není.
Z mého pohledu se v ČR možná více vy-
užívá betonů vyšších tříd, které obsahují
menší objemy popílků, a pak může dochá-
zet k problémům, které jsem popsal
u předešlých dotazů. Možná na ty stavby
zbytečně „moc spěcháme“.

Horší situace než v normách je spíše
v interních předpisech některých inves-
torů. Ti největší (stát) si kladou tak ne-
smyslně přísné požadavky na monitoro-
vání, vzorkování, zkoušení a skladování
vzorků popílků použitých na jejich stav-
bách, že odrazují dodavatele staveb k je-
jich vyššímu využití v betonech.

Příkladem využití popílku ve stavebnictví
je výstavba Orlické přehrady v 50. letech.
Proč se k tomu přikročilo a s jakým výsled-
kem?

Když to shrnu, přehrada se stavěla ve
druhé polovině 50. let minulého století. Na
stavbu hrází byl použit beton, který obsa-
hoval cement asi jiné kvality (a určitě byla
projektována i nižší pevnost betonu), než
se používají dnes a součástí betonu byl
i popílek. Tehdy popílek určitě neobsaho-
val tak nízké procento nedopalu, jak je
dnes nařízeno normou. I přes to hráz pře-
žila povodně z roku 2002 a je ve výborné
stavebně-materiálové kondici.

Můžete uvést příklady staveb s využitím
popílku z posledních let?

Konkrétní stavby se mi těžko dávají za
příklad, protože naši členové dodávají po-
pílek cementářům a výrobcům betonu. Na
kterou stavbu je jaký beton následně odvá-
žen nedokážeme přesně monitorovat. Jako
známé příklady však mohu jmenovat
Fórum Nová Karolina v Ostravě či AZ
Tower v Brně. 

Nejednou jsem se setkal s názorem, že
energetické produkty mohou mít nega-
tivní vliv na lidské zdraví. Je to pravda?

Po zavedení nové evropské legislativy
REACH naši členové prošli nejnáročněj-
šími zkouškami vůbec. Výsledek je, že tyto
produkty mohou jít po souhlasu EU na trh.
Co víc k tomu dodat. Jedno ale přece. Když
někdo nedodrží doporučení výrobců a je-
jich upozornění na dodržování bezpečnost-
ních zásad, pak samozřejmě může k ně-
čemu dojít.

Jak se kontroluje jejich nezávadnost?
Každý producent VEP má přesně moni-

torován průběh „výroby“, má ve svých
vnitřních předpisech stanoveno vzorko-
vání a jeho vyhodnocování. Pokud neselže
lidský činitel, tak by se vůbec nemělo nic
stát. Z hlediska zdravotního vůbec. Vždyť
popeloviny vznikly při spalování v tope-
ništi, kde je více než 1100 °C. Navíc použi-
tím v betonech a jejich následnému za-

tvrdnutí dochází ke skoro nulové vyluho-
vatelnost. Mimochodem, popílky v beto-
nech se ve velkém využívají už od minu-
lého století a není známo, že by někdo one-
mocněl následkem užívání betonových ob-
jektů nebo výrobků.

Když bychom srovnali český „přístup“
s dalšími zeměmi, zejména těmi rozvinu-
tými, v čem se shodujeme a naopak, co
nás odlišuje?

Zkusím na to odpovědět trochu jinak.
Všechny země, které sousedí od nás na jih
(Rakousko, Itálie) a na západ a severozá-
pad (Německo, sever Francie, Holandsko,
Dánsko) používají popílky v betonech do
komunikací a mají shodné nebo velmi po-
dobné klimatické podmínky. Pociťujeme
rozdíl v našich a zahraničních silnicích? Já
ano, a když se podívám na vnitřní předpisy
např. ŘSD, které jsou výrazně přísnější než
normy, tak tomu nějak nerozumím. Popílky
z ČR se totiž vyvážejí jak do Rakouska, tak
i Německa.

Když bychom shrnuli předcházející odpo-
vědi, jaké efekty by vcelku přineslo větší
využití energetických produktů firmám,
ale i ekonomice jako celku?

Pokusím se to uvést, co nejjednodušeji,
na konkrétních příkladech. Vyšší využití
VEP, by znamenalo nižší těžbu lomových
surovin, méně prachu a hluku z těchto
prací, méně emisí CO2. Při výrobě 1 tuny
cementu se vyemituje cca 0,7 tuny CO2,
u betonu asi 0,45 t. Každých 100 000 tun
využitých VEP v průměru ušetří 60 000 tun
CO2. To je z pohledu životního prostředí.
A ekonomicky - povolenka na 1 tunu emisí
CO2 letos v průměru stojí kolem 6 EUR (ak-
tuálně v listopadu 7,3 EUR). V příštím roce
to má být podle agentury Reuters cena
7,16 EUR a v roce 2020 14,7 EUR. Existuje
i varianta s 20,0 EUR/t. To je přepočteno
v letošních cenách cca 9,2 mil Kč na
100 000 t využitých VEP, z pohledu roku
2020 pak 22,0 (resp. 31,0) mil Kč na 100 000
tun. A to hovoříme jen o ceně povolenky.
Je to ročně málo? Nemyslím si, jak se tak
hezky česky říká „Halíře dělají talíře.“ �
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Již dnes česká centra hledají pracov-
níky například na pozice, jejichž po-
pisem práce je návrh komunikačního

stromu chatbotů, trénink robotického
softwaru či propojování technologií a lidí.
Dle odhadů asociace ABSL, která zastu-
puje firmy z oboru podnikových služeb,
dokonce vlivem nových technologií
a trendů více pracovních rolí vznikne, než
zanikne.

„Již nyní firmy z našeho oboru v souvi-
slosti se zaváděním robotické automati-
zace potřebují odborníky nového typu,“
říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL.
„Například v zákaznických službách, kde
již během pár let převezmou většinu ru-
tinní komunikace automatizovaní hlasoví
asistenti, neboli chatboty, jsou potřeba
designéři, testeři a trenéři těchto systémů,
stejně jako datoví specialisté, jejichž úko-
lem je udržovat data pro aplikace umělé
inteligence a naopak zkoumat možné vy-
užití dat, které tyto systémy generují.“

Trh práce ovšem nemění jen samotné
technologie, ale také to, jak umožňují no-
vými způsoby spolupracovat lidem. Stále
více procesů tak lze řešit např. pomocí
crowdsourcingu, na vzestupu je také ho-
meoffice a firmy reportují i zvyšující se
podíl tzv. freelancerů, tedy pracovníků,
kteří nejsou ve firmě zaměstnaní, ale spo-
lupracují s ní na základě kontraktu. Dle
nejnovějšího průzkumu ABSL činí freelan-
ceři již 10 % všech pracovníků segmentu
podnikových služeb, přičemž meziročně
jde o trojnásobný růst. „Mladé generace,
zejména generace X, ale do značné míry
i Y, mají tuto formu pracovního vztahu
v oblibě. Umožňuje jim to svobodu, fun-
govat například jako tzv. digitální no-
mádi,“ vysvětluje Jonathan Appleton.

K novým rolím, které se uplatní nejen
v segmentu podnikových služeb, pak
bude podle ABSL patřit například i mana-
žer spolupráce a specialista sdílení tech-
nologií. Úkolem prvního z nich bude pro-
pojování lidí a sdílení firemní kultury
v rámci organizací, které spoléhají na
vzdáleně pracující zaměstnance, dodava-
tele a další externí spolupracovníky. Spe-
cialista sdílení technologií pak bude mít
za úkol zajišťovat získávání know-how
a technické podpory pro oddělení napříč
společností a bude zodpovědný za kom-
patibilitu všech používaných technologií. 

Asociace ABSL očekává, že postupné
nahrazování rutinní práce automatizova-
nými systémy (od jednoduchých softwa-
rových robotů po skutečné systémy
umělé inteligence) učiní obor podniko-
vých služeb přitažlivější pro kvalifikované
i kreativní zaměstnance, kteří mají chuť se
stále rozvíjet. „Změna charakteru pracov-

ních pozic, která v tuto chvíli probíhá, zna-
mená, že jednou dosažené vzdělání již ne-
stačí na celý život,“ komentuje Jonathan
Appleton, ředitel asociace ABSL. „Ochota
se učit bude tedy patřit ke klíčovým před-
pokladům získání zajímavé práce,“ do-
dává. 

Proměnám trhu práce a nutnosti celoži-
votního učení se věnuje i nedávná studie
společnosti Deloitte Navigating the future
of work (Navigace budoucnosti práce), ve
které Deloitte přirovnává moderní kariéru
k surfování: člověk zachytí vlnu a pluje po
ní, ale tato vlna má jen určitou životnost
a bude třeba chytit zase nějakou další;
i během pohybu na vlně je pak třeba se
připravovat na další vlny (tj. odhadnout,
jakým směrem se dále vzdělávat). Jedi-
nou konstantou těchto vln je neustálý roz-
voj technologií. 

„Nutnost průběžného vzdělávání si na-
štěstí neuvědomují jen analytici a firmy,
ale i samotní zaměstnanci. V rámci nedáv-
ného průzkumu Workmonitor společnosti
Randstad uvedlo celých 86 % respon-
dentů z celého světa, že musí pokračovat
v učení, aby si udrželi nebo zvýšili svou
zaměstnatelnost. Mezi českými zaměst-
nanci si to myslí 80 % dotazovaných,“
uvádí na závěr Jonathan Appleton s tím,
že tématice se intenzivně věnovala i 5. vý-
roční konference ABSL, která se konala
v Brně.  �

Připravte se na profese budoucnosti, 
umělá inteligence mění trh práce
Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako
preference mladých lidí, vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu, dávají v oboru sdílených
podnikových služeb vzniknout zcela novým profesím. 
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ABSL (Associationof Business Service-
Leaders in the Czech Republic) je orga-
nizace sdružující společnosti působící
v segmentu sdílených podnikových
služeb. Jde o segment, který předsta-
vuje silný zdroj zaměstnanosti v České
republice. ABSL vznikla v roce 2013
s cílem podporovat společnosti z ob-
lasti podnikových služeb, sdílet best-
practises a pomáhat s rozvojem aktivit
svých členů i jiných subjektů působí-
cích v tomto segmentu. Zároveň ABSL
poskytuje podporu zahraničním inves-
torům, kteří chtějí v ČR zřídit svá cen-
tra podnikových služeb.



V letošním roce určila odborná po-
rota složená ze zástupců státních
institucí, akademického prostředí

a partnerů projektu, za vítěze celkem deset
subjektů. Laureátem čestného uznání od-
borné poroty projektu Vizionáři 2017 se
stal Pavel Železný. Oceněnou inovací byl
realizovaný projekt Knihoobudka, která
představuje veřejnou bezplatnou kni-
hovnu v ulicích města s perspektivou stát
se veřejným pouličním pracovištěm se
stolkem, připojení k elektřině a wifi síti.
Porota hodnotí projekty podrobně z něko-
lika pohledů. Ty představují existenci re-
alizovaného inovativního řešení, identifi-
kaci jeho původce, společenského pří-
nosu, vizionářského přístupu při realizaci
inovace a další. „Dovoluji si tvrdit, že za
uplynulých 7 let jsme celý proces zahrnu-
jící všemožná úskalí dovedli téměř k doko-
nalosti. Počet přihlášek každým rokem sta-
bilně stoupá stejně jako kvalita přihláše-
ných projektů. Zaznamenáváme také ros-
toucí spektrum charakteru uchazečů.
Kromě firem se hlásí stále více škol nebo
zájmových sdružení,“ říká předseda řídi-
cího výboru sdružení CzechInno David
Kratochvíl.

Titul Vizionář 2017 získali

•  ALTEC a.s + Strojmetal Aluminium For-
ging s.r.o., oceněná inovace: STROJBAN
– systém pro logistiku přepravních palet

•  ASV Náchod, a.s., oceněná inovace:
REVA – systém pro sledování a vyhodno-
cování činnosti výrobních strojů

•  Beznoska s.r.o., oceněná inovace: Ros-
toucí tumorózní endoprotéza stehenní
kosti

•  Coming Plus, a.s., oceněná inovace: Ten-
sograf – unikátní přístroj pro měření
a hodnocení objemových změn v mate-
riálech

•  Elbee Mobility s.r.o., oceněná inovace:
Vozidlo Elbee – jedinečné řešení pro mo-
bilitu tělesně postižených osob

•  ELCOM, a.s., oceněná inovace: Systém
vzdálené a prediktivní údržby tzv. strojo-
vého zdraví

•  Institut mikroelektronických aplikací
s.r.o., oceněná inovace: Platforma „Otví-
rej mobilem“

•  PPRoi Development s.r.o., oceněná ino-
vace: Systém PPROI – unikátní systém
pro zvyšování efektivity podnikání

•  PRAGOTHERM, servis fasád, s.r.o., oce-
něná inovace: Fotoaktivní transparentní
nátěrový systém Balclean

•  Střední průmyslová škola kamenická
a sochařská, Hořice, oceněná inovace:

Unikátní digitalizované pracoviště pro
umělecké sochařství

Osobností projektu Vizionáři 2017 byl
vyhlášen Jiří Holoubek, předseda předsta-
venstva společnosti ELCOM, a.s., prezident
Elektrotechnické asociace ČR a člen před-
stavenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR,
a to za svůj výjimečný přínos v oblasti pod-
pory rozvoje inovací v ČR a aktivity zamě-
řené na zvyšování povědomí o důležitých
aspektech digitalizace průmyslu, šíření
osvěty v oblasti digitálních inovací, jakož
i na přípravu mladé generace k zapojení do
plně digitalizované průmyslové výroby.

Všichni vítězové soutěže obdrželi neje-
nom oficiální titul „Vizionář 2017“ za spo-
lečenský, ekonomický nebo technický ino-
vativní přínos oceněné inovace, ale přede-
vším získali možnost zapojení se do unikát-
ního systému prezentace a podpory ino-
vací v ČR. V předchozích letech již bylo
v rámci projektu Vizionáři představeno

mnoho zajímavých návrhů i start-upů z ob-
lasti z nejrozmanitějších segmentů, a to
například ruční 3D pero, laboratorně cho-
vaný český čmelák, antialergenní nanoply-
šáci, vývoj nanonátěru, který čistí vzduch
za pomoci světla, dětský zábavní park Mi-
rákulum vybudovaný v bývalé vojenské
zóně v Milovicích, nejrůznější materiálové
inovace ve stavebnictví jako zvukotěsný
skleněný panel Glasior nebo unikátní hy-
droizolační systémy, vývoj algoritmů slou-
žících k detekci kybernetických hrozeb, mo-
nitoringu produktivity a zvyšování efekti-
vity využívání ICT v organizacích atd. 

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat
inovační potenciál českých malých a střed-
ních podniků a napomoci úspěšné komer-
cializaci inovativních nápadů, s kterými při-
šly v uplynulém období. Sdružení Czech -
Inno v tomto ohledu vnímá za důležité ze-
jména to, aby se o novinkách na poli ino-
vací dozvídala široká veřejnost a aby co
nejvíce pronikaly do praxe. �
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Projekt Vizionáři 2017 představil vítěze
V pořadí posedmé v řadě vyhlásila odborná porota vítěze prestižního projektu Vizionáři 2017 pro
letošní rok. Oceněny tak byly nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným
společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Mezi oceněnými projekty se objevily
například rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti, řešení pro (auto)mobilitu tělesně
postižených osob nebo unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství. Kromě vítězů
porota udělila i jedno čestné uznání.



Obecná charakteristika

K elektroenergetice a jejímu bezpečnému
provozu bylo přistupováno jako ke klíčo-
vému odvětví, které bylo charakterizováno
jako obor mimořádného strategického vý-
znamu jak pro funkci národního hospodář-
ství, tak i pro život obyvatelstva. Plně byla
respektována fyzikální podstata elektřiny,
to, že elektřina je zbožím zvláštního druhu,
které nelze skladovat - elektrizační sou-
stava proto musí kontinuálně zabezpečo-
vat fyzikální rovnováhu mezi výrobou elek-
třiny a její spotřebou.

Byla vzata v úvahu skutečnost, že ve-
škeré společenské, průmyslové i obchodní
aktivity jsou podmíněny dodávkami elek-
trické energie. Bez ní nemůže fungovat
žádný sektor národní ekonomiky, proble-
matické je i zajištění bezpečnosti státu, a to
jak z hlediska bezpečnosti vnitřní, tak i bez-
pečnosti vnější. Dlouhodobějším přeruše-
ním dodávky elektřiny se prakticky zastaví
veškeré činnosti jako např. doprava, do-
dávka vody, zdravotnické služby, komuni-
kace, výroba a distribuce potravin, likvi-
dace odpadu a odpadních vod a jiné. Při
dlouhodobějším přerušení dodávek elek-
třiny dochází i k masivnímu zvýšení krimi-
nality.

Logicky z toho vyplývá všeužitečnost
elektřiny (byla deklarována již v prvním

energetickém zákoně č. 438 z roku 1914)
a tím i její veřejná prospěšnost.

Struktura energetiky byla uzpůsobena
centrálnímu řízení. Energetická odvětví ří-
dilo Federální ministerstvo paliv a energe-
tiky. Přímo mu byly podřízeny mimo jiné
dvě rozhodující výkonné složky elektro-
energetiky – České energetické závody
a Slovenské energetické podniky.

Vrcholové (centrální) dispečerské řízení
ES ČR bylo zajišťováno Ústředním energe-
tickým dispečinkem se sídlem v Praze
a třemi přímo řízenými dispečerskými pra-
covišti – Českým dispečinkem se sídlem
v Praze, Moravským dispečinkem se síd-
lem v Ostravě a Slovenským dispečinkem
se sídlem v Bratislavě. Jím byly podřízeny
krajské dispečinky. 

Ústřední energetický dispečink zajišťoval
mezinárodní energetickou spolupráci
a řídil přenosovou soustavu republiky (400
a 220 kV) a velké systémové elektrárny. 

V Praze měl sídlo i dispečink propoje-
ných elektrizačních soustav zemí bývalé
RVHP.

Elektrizační soustava Československa za-
hrnovala všechny typy elektráren, roz-
vodny a transformovny, přenosové a dis-
tribuční sítě, řídicí centra (dispečinky, ve-
dení podniků, federální ministerstvo paliv
a energetiky - FMPE), řídicí systémy (dispe-
čerská řídicí technika) a systémy ochran

a síťových automatik. Jde o složitý soubor,
který je rozložen po celé ploše státu a jehož
jednotlivé prvky na sebe úzce navazují
a vzájemně se ovlivňují. Proto vyřazení
z provozu jen jediného důležitého seg-
mentu elektrizační soustavy může vést k je-
jímu částečnému nebo totálnímu kolapsu.

Rozvodny, transformovny a přenosové
a rozvodné sítě jsou ve volném terénu
a tím jsou i mimořádně zranitelné jakým-
koliv destrukčním činem.

Z uvedené charakteristiky je patrná
značná citlivost elektrizační soustavy
na vnější i vnitřní podněty, které mohou vést
k omezení či k přerušení dodávek elektřiny
v určitém regionu, nebo na celém území
státu. Proto veškerá preventivní, organizační
a technická opatření vycházela z toho, že od-
větví elektroenergetiky je mimořádně důle-
žitou součástí infrastruktury státu, která si
vyžaduje zvláštní režim ochrany, zejména
před účinky vnějších vlivů. 

Navržená a realizovaná opatření

Státní správa ve shodě s energetickými
společnostmi věnovala prevenci havárií
a likvidaci jejích následků mimořádnou po-
zornost. Do přípravy účinných opa -
tření k vytvoření systému snižujícímu rizika
v zásobování elektřinou byly zapojeny 
výzkumné ústavy energetiky řízené FMPE

Řešení krizových stavů v odvětví elektroenergetiky 
před rokem 1990
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Z historie

Přečerpávací vodní eletrárna Štěchovice



(Výzkumný energetický ústav, Výzkumný
ústav palivoenergetického komplexu), od-
borníci jednotlivých energetických i ne-
energetických společností a specialisté
FMPE. Pro přípravu a realizaci konkrétních
opatření byla dohodnuta i spolupráce s ří-
dícími centry elektroenergetických soustav
sousedních států (Propojené soustavy
zemí RVHP, Rakousko, Švýcarsko). Byl vy-
tvořen komplexní systém řízení elektro-
energetiky v mimořádných situacích
včetně účinné ochrany technologie i ži-
votů, rychlé opravy poškozených zařízení
a následné obnovy zásobování elektřinou.

Výchozí rizika

Byla analyzována možná zranitelnost
elektroenergetického systému jako celku
i jeho jednotlivých částí. Šlo zejména o ná-
sledující mimořádné stavy:
•  vyřazení z provozu (cíleně nebo ná-

hodně) některých segmentů přenosové
soustavy (elektrická vedení a rozvodny
400 kV a 220 kV, transformovny 400/220
kV, 400/110 kV a 220/110 kV)  vedoucích
k regionálnímu nebo i úplného rozpadu
elektrizační soustavy a tím k částečnému
nebo úplnému přerušení dodávek elek-
třiny pro území Československa,

•  značný výpadek generovaného elektric-
kého výkonu (vyřazení z provozu jedné
nebo více velkých – systémových – elek -
tráren),

•  z hlediska regionálního vyřazení prvků
nižších napěťových soustav, 

•  vyřazení z provozu některých části řídi-
cích a regulačních systémů,

•  destrukce telekomunikačních zařízení
a počítačových systémů,

•  vyřazení systému ochran a síťových
automatik z činnosti,

•  přenesení poruchy z připojených (Rakou-
sko a Švýcarsko nebylo součástí propoje-
ných soustav) elektrizačních soustav států
Evropy (soustava „Mír“, Rakousko, Švý-
carsko).

V tomto duchu byla navržena řada preven-
tivních opatření, která respektovala vý-
znam dodávek elektřiny a měla za cíl vytvo-
řit systémové podmínky pro minimalizaci
dopadů na průmysl a obyvatelstvo při jejím
přerušení. K tomu musela mít státní správa
i hospodářská sféra k dispozici zcela kon-
krétní soubor nástrojů, který umožňoval:
•  prioritně předcházet možným mimořád-

ným situacím (systém prevence),
•  rychlou a účinnou likvidaci těchto situací

pokud nastaly,
•  snížit riziko veřejného ohrožení a mini-

malizovat dobu přerušení dodávek elek-
třiny všem kategoriím odběratelů, 

•  zajistit v co nejkratší možné době ne-
zbytně nutné dodávky elektřiny pro prio -
ritní okruh odběratelů (státní správa, ne-
mocnice, telekomunikace, doprava, poli-
cie, armáda, zásobování vodou a potra-
vinami aj.),

•  vytvořit předpoklady pro snížení národo-
hospodářských ztrát a pro omezení ne-
gativních dopadů na občany.

Systém prevence vytvářel jak podmínky
pro minimalizaci možností ohrožení fun -

kce elektrizační soustavy, tak i pro zajištění
přípravy na rychlé odstranění následků vel-
kých havárií. Zahrnoval zejména:
•  vyhodnocení předpokládaných provoz-

ních rizik včetně analýzy odolnosti a zra-
nitelnosti příslušného systému vůči mož -
ným krizovým situacím (havárie, cílené
útoky zevnitř i vně státu) - v úvahu bylo
bráno i možné selhání lidského činitele,

•  věcnou a organizační připravenost na
rychlé provedení následné obnovy
a uvedení zařízení do normálního stavu
(plán obnovy),

•  zajištění nezbytného materiálu, sil a pro-
středků (například mít k dispozici ve stát-
ních materiálových rezervách prvky elek-
trizační soustavy s dlouhou dobou vý-
roby, potřebnou skladbu materiálů ve
skladech energetických podniků, rych-
lost aktivace zaměstnanců potřebných
profesí a jejich znalost příslušného sy-
stému technicky i místopisně, disponibi-
lita potřebné techniky, funkčnost spo-
jení),

•  schopnost rychlého a účinného zásahu
k provedení nezbytných prací k obno-
vení dodávek elektřiny (rozhodující roli
měla organizační opatření a prevence) -
přednostně byla obnovována dodávka
elektřiny pro důležité subjekty.

Přijatá opatření 
Opatření organizační
Přípravu a realizaci komplexních opatření
pro řešení mimořádných stavů na území
Československa zajišťovala Civilní obrana
(CO) Československé republiky. Elektro-
energetika měla – vzhledem ke svému vý-
znamu –  v tomto sytému specifické posta-
vení.

Byla ustavena „Energetické služba ci-
vilní obrany“ (ES CO), která nebyla podří-
zena celostátnímu štábu CO, ale přímo mi-
nistru paliv a energetiky. Tím byla zajištěna
jak nezbytná odbornost, tak i její řízení
a rozhodování o její aktivaci výhradně na
základě potřeb energetiky. Byla tak zajiš-
těna i koordinace a řízení obnovovacích
prací z jednoho centra.

Vazbu na celorepublikový štáb CO zajiš-
ťoval ministr paliv a energetiky, který byl
členem tohoto štábu. 

Struktura ES CO

Štáb služby sídlil na Federálním minister-
stvu paliv a energetiky (FMPE) a byl tvořen
ministrem, náměstky ministra pro energe-
tiku a investiční výstavbu, vedoucími pra-
covníky úseku energetiky a pracovníky od-
boru obrany (v jejich kompetenci byla os-
traha objektů).

Energetická služba zahrnovala profesní
výkonné složky (čety) energetických pod-
niků, specializované na opravy jednotli-
vých segmentů elektrizační soustavy (čety
pro opravu transformoven, přenosových
a rozvodných sítí, elektráren, dispečerské
řídicí techniky aj.) 

Pro operativní řízení ES CO byl zpraco-
ván plán vyrozumění, plán svolání a plány
její aktivace. Okamžitá operativní aktivace
všech složek energetické služby včetně na-
sazení příslušných pracovních čet, byla za-

jištěna prostřednictvím hromadného dál-
kového ovládání přiloženou frekvencí
(HDO). Příslušní pracovníci systému ES CO
měli doma nebo ve svém dosahu relé
HDO, které mělo několik signálních vý-
stupů, např. cvičné vyrozumění, kontrola
spojení, svolání příslušných štábů až po
okamžitou aktivaci výkonných složek za
účelem likvidace krizové události. Tím byla
dosažena mimořádně rychlá mobilizace
celého systému ES CO.

Dalším systémovým opatřením pro ří-
zení ES CO bylo vyčlenění speciálních linek
státního telekomunikačního systému vý-
hradně pro potřeby energetické služby.

Třetím komunikačním systémem ES CO
pak byly a stále jsou „provozní telefony“
provozované po rozvodných sítích elektro-
energetiky (byly k dispozici v celé elektri-
zační soustavě).

Opatření věcná

Minimalizace následků živelných pohrom
a jiných havarijních stavů byla řešena
kombinací technických a organizačních
opatření. Byl zpracován a postupně reali-
zován projekt na zodolnění významných
prvků elektrizační soustavy proti přírodním
katastrofám, proti záškodnické činnosti
uvnitř státu i proti útokům z vnějšku. Šlo
zejména o zvyšování mechanické a elek-
trické odolnosti důležitých objektů a prvků
elektrizační soustavy proti možným des-
trukčním událostem, například účinkům
tlakových vln, elektromagnetického pulzu,
radiaci, účinkům uhlíkových bomb ale
i proti následkům průmyslových exhalací
a některých zemědělských činností (znečis-
tění izolátorů).

Dále šlo zejména o zajištění:
•  dostatečné výše rezervního a regulač-

ního elektrického výkonu,
•  dostatečné kapacity elektrických sítí, ze-

jména přenosové soustavy a sítí 110 kV
(striktní dodržování kritéria n-1),

•  dostatku disponibilních zdrojů elektri-
zační soustavy schopných „startu ze
tmy“ (vodní elektrárny akumulační, prů-
točné a přečerpávací),

•  dostatku mobilních rychle startujících
zdrojů (např. letecké motory, elektrocen-
trály vč. zásob potřebného paliva), které
lze umístěním na vhodném podvozku
operativně přemisťovat,

•  funkce důležité infrastruktury státu pře-
dem připravenými a realizovanými tech-
nickými a organizačními opatřeními
(např. zpracování seznamu objektů mi-
mořádné důležitosti a možností jejich
prioritního zásobování elektřinou, vyba-
venost těchto objektů náhradními zdroji
elektřiny aj.).

K systému protihavarijních opatření pat-
řilo i:
•  uzavření mezinárodních dohod o hava-

rijní výpomoci ze zahraničních elektrizač-
ních soustav,

•  plánovité operativní snižování zatížení
elektrizační soustavy (regulační a vypí-
nací plán, předem nastavené automa-
tické snižování zatížení soustavy pomocí
frekvenčních relé).
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K zajištění rychlého obnovení dodávek
elektřiny alespoň pro některé regiony (po
totálním rozpadu ES) byly vybrány oblasti
s místním zdrojem elektřiny, u něhož byl
předpoklad, že bude schopen samostat-
ného provozu (např. teplárny, vodní elek -
trárny). V návaznosti na to pak byly připra-
veny předem definované ostrovní sy-
stémy, které byly vymezeny tzv. rozpado-
vými automatikami. Ty měly za cíl pláno-
vitě oddělit od zbytku ES regiony s provo-
zuschopným zdrojem elektřiny, v nichž
byla možnost obnovení dodávek elektrické
energie. Součástí takovéhoto systému
musel být i regionální dispečink, který za-
jišťoval rovnováhu mezi výrobou a spotře-
bou elektřiny v provozuschopném ostrov-
ním systému. K této činnosti byli pracov-
níci regionálních dispečinků průběžně ško-
leni (v normálním provozu zajišťovali řízení
elektrických sítí). 

Na mimořádné stavy v elektrizační sou-
stavě byl připraven a k jejich likvidaci i pro-
cvičován celý systém dispečerského řízení,
a to v návaznosti na mezinárodní energe-
tickou spolupráci. Na úrovni ministerstva
a Ústředního energetického dispečinku
byly uzavřeny dohody o mezinárodní ener-
getické výpomoci při deficitu elektrického
výkonu v elektrizační soustavě republiky.

Byl vypracován i systém dispečerského
řízení při mimořádných stavech (válečný
dispečerský řád), byla vybudována ná-
hradní dispečerská pracoviště, jejichž
funkčnost byla pravidelně kontrolována.

Všechny subjekty energetiky (vč. FMPE)
musely mít zpracovány tzv. „havarijní
plány“, které musely být průběžně aktuali-
zovány (podrobně řešily činnosti přísluš-
ných subjektů při vzniku mimořádné situ-
ace) - jejich nedílnou součástí byl např.
plán traumatologický, plán vyrozumění
a spojení, plán svolání a svozu pracovníků,
protipožární plán aj.

Významné systémové elektrárny a roz-
vodny a transformovny 400 a 220 kV měly
kromě havarijních plánů zpracovány
i plány ostrahy objektu. Ostrahu jaderných
elektráren zajišťovala policie Českosloven-
ské republiky.

Pro důležité systémové elektrárny byly
zpracovány tzv. „režimové činnosti“. Ty
podrobně řešily zajištění provozu elekt-
rárny s minimálním počtem pracovníků
v případě napadení státu jadernými zbra-
němi nebo při havárii zařízení s toxickými
látkami, kdy je nutné opustit pracoviště
a odejít do příslušného úkrytu (zůstávali
jen pracovníci nezbytně nutní pro zajišťo-
vání chodu elektrárny – byli vybaveni
osobními ochrannými prostředky).

K zajištění rychlé opravy havarovaného
nebo zničeného výrobního či rozvodného
zařízení byly utvořeny specializované (pro-
fesní) pracovní skupiny (čety), které byly ří-
zeny štábem energetické služby CO. Byly
to čety pro opravu výrobních zařízení, pro
opravu zařízení rozvodných a pro opravu
dispečerské řídicí techniky. Tyto čety byly
vybaveny potřebnými technickými pro-
středky, dopravními prostředky a mate -
riálem pro rychlou opravu a obnovení do-
dávek elektřiny. Pracovníci těchto skupin
byli vyjmuti z povinnosti nástupu vojenské
služby v případě mobilizace. Obdobně
i potřebná technika a dopravní prostředky
energetické služby byly v případě mobili-
zace vyjmuty z povinnosti odvodu. 

Pro opravy poškozených zařízení většího
rozsahu byly zpracovány plány obnovy
elektrizační soustavy, jejichž cílem bylo co
nejrychlejší obnovení dodávek elektrické
energie. Ve Státních hmotných rezervách
byly uloženy nezbytné komponenty pro
provoz elektrizační soustavy (např. velké
transformátory, velké stožáry, izolátory, vo-
diče a další prvky s dlouhou dobou vý-
roby), které byly v pravidelných interva-
lech obměňovány (byly použity při inves-
tiční výstavbě).

Pro případ velké havárie byly uzavřeny
i dohody s podniky vyrábějícími elektro-
energetická zařízení na zajištění rychlé vý-
roby poškozených zařízení a komponentů,
které již byly vyčerpány ze skladových
zásob.

Kromě toho byly v sídle montážních čet,
začleněných do systému energetické
služby, dílčí sklady nejčastěji potřebného
materiálu.

Při obnově dodávek elektřiny při úplném
nebo částečném rozpadu elektrizační sou-
stavy, byly vytipovány subjekty důležité
pro fungování státu, pro které byla do-
dávka elektřiny přednostně řešena.

Byla zpracována vyhláška FMPE, která
stanovila priority v postupných dodávkách
elektřiny subjektům důležitým jak pro fun-
gování státu, tak i pro život obyvatel. Pat-
řily mezi ně například nemocnice, řídící or-
gány státu, vnitro, armáda, zásobování aj.

Některé důležité subjekty měly i povin-
nost mít funkční náhradní zdroj (diesel -
agregát), který musely pravidelně zkoušet
a mít pro něj stanovenou zásobu paliva
pro provoz na předem určený časový úsek.
Tyto náhradní zdroje včetně uvedené po-
vinnosti mělo i FMPE a důležitá dispečer-
ská pracoviště.

Velké náhradní zdroje elektřiny byly i na
úrovni státu. Byly to mobilní letecké mo-
tory nebo mobilní elektrocentrály, umís-
těné v některé elektrárně nebo rozvodně,
schopné rychlého nasazení při obnově
elektrizační soustavy nebo pro zásobování
ostrovního systému. I tyto zdroje musely
mít trvale k dispozici stanovenou zásobu
paliva.

Dalším z opatření k minimalizaci nega-
tivních dopadů na zásobování elektřinou
při rozpadu ES bez významné destrukce
některého zařízení (vyřazení z provozu ně-
kterých výkonově významných elektráren
při zachování funkce přenosové soustavy)
byly dohody se sousedními státy o výpo-
mocných dodávkách elektřiny.

Byly uzavřeny i dohody s bývalou NDR
a PLR o příhraniční výpomoci při haváriích
rozvodného zařízení v blízkosti hranic (kop-
covitý terén, obtížné podmínky pro rychlé
nasazení domácích pracovních čet). Pře-
dem vytypované pracovní skupiny obou
států měly povolení k překročení hranic
a k operativní činnosti do určité hloubky
území.

Shrnutí

Globálně je možné konstatovat, že proble-
matika zajišťování dodávek elektřiny ná-
rodní ekonomice a obyvatelstvu v normál-
ních i mimořádných stavech nebyla z po-
zice vrcholných orgánů státu podceňo-
vána. Elektrizační soustava byla soustavně
připravována na předcházení mimořád-
ným situacím a při jejich vzniku na mini-
malizaci jejich následků na zásobování
elektřinou.

Jak bylo uvedeno, prioritou všech opa-
tření byly prevence, která byla realizována
nejen na příslušných stupních řízení ener-
getiky, ale i důležitých odběratelů.

Šlo zejména o vyhodnocení zranitelnosti
systému a z toho plynoucích možných rizik
a možností jejich eliminace. Příslušná opa-
tření byla zahrnuta jak do dokumentace
projektovaných nových staveb, tak do
plánů rekonstrukcí.

Nezastupitelnou roli měla i osvěta pre-
zentující dopady krizových situací na oby-
vatelstvo vč. možností jejich eliminace. �

Zpracováno z materiálů 
Ing. Jaroslava Neužila, 

ředitele odboru energetiky FMPE
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Ve stejném gardu se nacházela tvořící
se politická garnitura po roce 1989.
Politické strany a poslanci mohli vybí-

rat z řady osvědčených základních zákonů
státu. Mohli převzít a modifikovat v evrop-
ských poměrech propracovanou ústavu
Spolkové republiky Německo. Mohli využít
státnickou a politickou moudrost a s ní spo-
jenou předvídavost Dr. Edvarda Beneše k vy-
pracování ústavy, která by propojila mnoha-
letou zkušenost prezidenta získanou ve slo-
žitých podmínkách Společnosti národů s při-
hlédnutím k nové evropské situaci.  Na moji
myšlenku využít ústavu SRN mi jeden z pos-
lanců sdělil, že by to bylo politicky ne-
únosné. Místo logické projekce vize a idejí
Dr. Beneše byla dána přednost lidové posla-
necké tvořivosti. Trpké ovoce užitého pří-
stupu jsme sklízeli více než čtvrt století a na
talíři ho máme v současné situaci po vol-
bách.

Vizi Dr. Beneše můžeme jen velmi stručně
rekapitulovat s pomocí vybraných citací
z publikace „Demokracie dnes a zítra“, ČIN
Praha, 1946. V úvodu čteme: „Snad tyto
úvahy pomohou objasnit i problémy dnešní
doby a zejména naší nové vnitřní výstavby.
Jsou některé lidské pravdy, které se nemění
ani v největších revolucích“. K aktuální si -
tuaci v České republice lze z uvedeného
textu vyjmout zejména následující rady a po-
střehy. Názory Dr. Beneše lze kategorizovat
jako kritiku a návrhy.

Kritické názory směřovaly k nedostatkům
ryze politického rázu. Zásadní nesouhlas je
spojen s organizací politického života ve
formě politických stran, na jejich bezohledný
egoistický boj o moc ve státě, jejich přílišnou
početnost, stranickou zaujatost a sobectví:
z nich vznikala atomizace státu, rozvrat ob-
čanské morálky a zamoření všeho veřejného
života neobjektivním stranickým duchem.
Dalším důsledkem těchto poměrů byla ko-
rupce a tendence žít všude na útraty státu.
Ještě další kritika směřovala na nedostateč-
nost vůdců, která je vlastní inherentní demo-
kracii s četnými politickými stranami v oli-
garchii buď stranických, vládních, úředních
a peněz chtivých bonzů a sekretářů nebo bo-
hatých průmyslových a finančních pluto-
kratů, vše na všech stranách korumpujících
a ovládajících v podstatě celý stát ve pro-
spěch své třídy.  Omezení počtu politických
stran na jednu mírně doleva od středu, dru-
hou mírně doprava a další středovou by
usnadnilo orientaci voliče a dalo by možnost
plnit předvolební sliby. S tím souvisí i ne-
zdravý stav, ve kterém roste nedůvěra ob-
čana ke státnímu aparátu, soustavné korum-
pování politiků nebo ovládání penězi a tím
vědomé a soustavné ovlivňování veřejného
mínění nikoliv však v zájmu demokratického
státu a společnosti. Z těchto a dalších nedo-
statků plyne neschopnost přijímat rychlá,
pevná a setrvale odpovědná rozhodnutí,

jaká život potřebuje. Odtud plyne neúčinnost
a pomalost demokratických metod ve ve-
dení státu zejména v dobách krize. S tím
souvisí těžkopádnost, často korumpovanost
a přílišné zpolitizování demokratické byro-
kracie. Tyto a další analyzované ideologické
různosti a rozpory jsou vlastní všem státům
v dnešních politických, sociálních, hospodář-
ských a kulturních institucích spojených se
zájmem velkých skupin a tříd obyvatelstva.

Stručná analýza uvedená v citované lite-
ratuře ukazuje, že bez uplatnění politiky jako
vědy zůstávají velká slova o demokracii
prázdnými slovy, sloužícími k zakrytí nejvul-
gárnějších sobeckých zájmů vládnoucích
tříd, stran a jedinců. Politika má být vědou
i uměním, spočívajícím na určité filozofii
a morálce, na určitém filozofickém a mrav-

ním pojetí celého života individuálního
a společenského. Její provádění vyžaduje
mnohastranné znalosti všech věd, sociál-
ních, přírodních, technických. 

A nyní k návrhům: v roce 1990 mohla být
provedena efektivní a strategicky perspek-
tivní správní a zákonodárná reforma.  Podle
uvedené literatury na str. 329 říká autor, že
“je správné, abychom měli ústřední parla-
ment sestávající jen z jedné sněmovny.  Po-
nechal by na našich příslušných činitelích,
neměl-li by se místo senátu utvořit ústřední
poradní sbor pro otázky hospodářské a fi-
nanční - ústřední hospodářská rada. Nové
hospodářské úkoly státu to budou vyžado-
vat.“ Včas ustavená ústřední hospodářská
rada doplněná renomovanými právníky
mohla vytvářet strategické vize rezortů, do-
poručovat takticky optimální rozhodnutí
v celém spektru národního hospodářství,
předcházet arbitrážím, formulovat názory na
vhodnost privatizačních procesů a tím trvale
ovlivňovat poměr mezi hrubým a čistým do-
mácím produktem. Pokud by byla vhodně
sestavena, mohla být její činnost přínosem
řádově v bilionech korun.

V podstatě nedemokratický politik vidí po-
litiku v mluvení, diskutování a hádání. Větši-
nou to kombinuje s malicherným politikaře-
ním, intrikami a hádkami. Takový přístup byl
podle mého názoru odklonem voličů od
„starých“ politických stran. Občan očekává
rozumné vize a politické hádky se mu v pod-
statě hnusí. Demokracie je systémem užité
vědy, racionalizmu, rovnosti lidí, diskuze,
evolučních metod v denní politice a systé-
mech, v nichž mravní bezúhonnost, pocti-
vost a přímost má podstatnou úlohu.

Z uvedených ukázek je zřejmé, že politická
scéna nevyužila odkazu svého druhého pre-
zidenta. Následky vnímáme zvláště vý-
znamně v současné době, kdy nedbání vy-
užitelných názorů extrémně zkušeného čes -
kého politika, kterým Dr. Beneš byl, prohlu-
bují nedůvěru v politický systém, kdy očeká-
vané dohadování politických stran a strani-
ček hrozí nejen patovou situací, ale je hroz-
bou plynoucí z kompromisů politických
stran, které nebudou schopné splnit předvo-
lební sliby. Takový závěr není kritikou sou-
časného stavu. Ta plyne z vadných rozhod-
nutí přijatých před čtvrt stoletím nově zvole-
nými politickými reprezentanty národa, kteří
v období protestů a bourání předchozího sy-
stému nemysleli na odpovědnost, kterou
převzali při převzetí moci petrifikací pravidel,
které měly starý systém výrazně překonat.
Politickými akty mohli umístit hospodářskou
situaci republiky v Evropě na pozici, kterou
zaujímala jako demokratický stát v době
první republiky. Místo toho převzali volení
politikové postoje strýce Františka z knihy
Saturnin. �

Doc. Ing. Petr Otčenášek, CSc.

Kdo chce kam….
Strýc František z Jirotkova Saturnina měl svérázné názory na objevy a pravidla nejrůznějšího druhu.
Nezajímalo ho, že řadu znalostí již před ním objevili jiní. Nechtěl ani slyšet o tom, že vědci něco
vymysleli. Říkal: „Potřebuji jen papír, tužku, kružidlo a klid, ve kterém na všechno přijdu sám.“

Názor
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Řada českých firem má v Rusku své
zastoupení. Mezi významné oblasti
vzájemné spolupráce patří například

energetika, letecký průmysl a dopravní
strojírenství. Naši podnikatelé začínají
stále více obchodovat s ruskými regiony,“
říká generální ředitel CzechTrade Radomil
Doležal. Během moskevského fóra, jehož
se zúčastnily kromě prezidenta Zemana
také další české i ruské politické špičky,
mimo jiné zaznělo zhodnocení česko-ruské
obchodní spolupráce. Setkání poskytlo
platformu pro četná obchodní jednání, cel-
kem byly v Moskvě podepsány dohody za
desítky miliard korun. Mezi těmi, kdo
v Moskvě podepisovali smlouvy, byli
mimo jiné i představitelé významných
firem PRO.MED.CS, Pragoimex, PSJ, GE
Aviation Czech a dalších.

„Zástupci CzechTrade se do přípravy
podnikatelské části mise zapojili podle ak-
tuálních požadavků, vypomáhali také orga-
nizačně. Před cestou zjišťovali aktuální
problémy českých firem na trhu či infor-
mace o připravovaných projektech a kon-
traktech, které by přítomnost českého pre-
zidenta v zemi pomohla podpořit. Řadě
firem zprostředkovali účast na části pro-
gramu cesty. Pomáhali také s pozvánkami
ruských představitelů ze vzdálenějších re-
gionů, kteří by mohli mít o spolupráci s na-
šimi firmami zájem,“ vysvětluje ředitel re-
gionálního centra CzechTrade Moskva Jiří
Mašata.

Prezident spolu s podnikatelskou dele-
gací navštívil také Jekatěrinburg, který je
sídelním městem Sverdlovské oblasti
a Uralského federálního okruhu. „Město
leží v historicky silně industrializovaném
regionu a je srdcem průmyslu Ruska.
Z toho důvodu je častým cílem zahranič-
ních firem, které na trhu spatřují velký po-
tenciál pro uplatnění svého zboží a služeb.
České společnosti jsou zde pochopitelně
také velmi aktivní,“ vysvětluje vedoucí za-
hraniční kanceláře CzechTrade v Jekatěrin-
burgu Petr Slowik.

Významným bodem programu české
podnikatelské delegace v Jekatěrinburgu
bylo rusko-české podnikatelské fórum,
které prezident Zeman spolu s gubernáto-
rem Sverdlovské oblasti Jevgenijem Kuj-
vaševem slavnostně zahájili. „Obrat se
Sverdlovskou oblastí se v prvních osmi
měsících letošního roku zvýšil oproti stej-
nému období loňského roku o 45 %. Gu-
bernátor Kujvašev se českým firmám zmí-
nil o podpoře v oblasti lokalizace, ať už jde
o daňové pobídky, či výběr partnerů pro
realizaci společných průmyslových pro-
jektů,“ dodává Petr Slowik. Na závěr fóra
bylo za přítomnosti prezidenta a guberná-
tora slavnostně podepsáno několik vý-
znamných dohod. Jako příklad můžeme
uvést firmu Zimatechnik, která bude spo-
lečně se společností Fobos modernizovat
tramvaje v Nižním Novgorodu, nebo spo-
lečnost Thermona, která bude na Urale lo-
kalizovat výrobu svých kotlů. Na oficiální

část fóra navázalo B2B jednání mezi čes -
kými firmami a jejich potenciálními zákaz -
níky, na jednání přijely také firmy z Tatar-
stánu, Baškortostánu, Čeljabinsku, Omsku
a Ťumeně. Pro české firmy byla jednání
přínosná a do budoucna vidí na místním
trhu velké příležitosti. Některé z nich se
s místním zastoupením agentury Czech-
Trade dohodly na budoucí spolupráci.

Společnosti, které se mise účastnily,
mohly využít pomoci zástupců CzechTrade
v Rusku k vyhledání vhodných partnerů,
navázat tak na svá jednání a žádat od za-
hraničních kanceláří CzechTrade pomoc
při dalším průniku na ruský trh. „Tradičně
nejžádanější službou je ověření zájmu
o produkt nebo spolupráci, především vy-
hledání potenciálních partnerů. Často po-
žadovanými jsou i asistenční služby na
rus kém trhu – organizace jednání, prezen-
tací, zjišťování specifických informací
o trhu a další,“ říká Jiří Mašata. �

Čeští podnikatelé začínají stále více obchodovat 
s ruskými regiony
Největší česko-ruské byznys fórum v historii oboustranných hospodářských styků se uskutečnilo v
Moskvě. Na ně navazovalo další neméně úspěšné podnikatelské fórum v Jekatěrinburgu. Obě setkání
byla součástí programu zahraniční cesty prezidenta Miloše Zemana, kterého doprovázela
nejpočetnější delegace českých podnikatelů v historii ČR. S organizací podnikatelské části
prezidentovy mise, během níž byly v Rusku podepsány smlouvy za skoro 20 mld. Kč, vypomáhali také
zástupci agentury CzechTrade.
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	CI0417_40_41_Dvěma třetinám_CNOPK_CI_SABLONA
	CI0417_42_44_ZPRAVODAJ_CI_SABLONA
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	CI0417_57_Ochrana klimatu_ZAUJALO_NAS_CI_SABLONA
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