
Profesor Milan Zelený si nemůže na
změny ve svém na zajímavé situace
plném životě určitě stěžovat. Vystudoval

na VŠE v Praze kvantitativní metody, finance
a základy ekonomiky. V roce 1967 se mu po-
dařilo odcestovat do USA na studia. Před tím
totiž pracoval v Akademii věd u profesora
O. Šika a s jeho pomocí se dostal do programu
University of Rochester. O rok později se
v Čes koslovensku situace jaksi změnila a po
změně následovala normalizace. M. Zelený to
logicky vyřešil setrváním v USA. Lehké to ale
neměl. Neuznali mu dosažené vzdělání ani ti-
tuly z VŠE, takže začal málem od počátku. Po
čase získal tituly MS a PhD v oblasti ekono-
miky a systémové optimalizace. Následně
začal učit. Přednášel na Universitě v Jižní Ka-
rolíně, potom deset let na Columbia University
v New Yorku. Dokonce několik let působil v Ev-
ropě. Vyučoval na universitách v Bruselu a Ko-
dani. Posléze se vrátil zpět do USA, kde zako-
tvil na Fordham University. Tam strávil celých
třicet let. V současnosti je emeritním profeso-
rem (Professor Emeritus of Management Sy-
stems), takže už má relativně méně povinností
a mohl si dovolit napůl vrátit do Čech. Založil
nadaci ZET Foundation, kde si dal za úkol hle-
dat nápravu některých problémů, se kterými
se v dnešní době potýkáme nejen u nás. My
jsme s ním krom jiného diskutovali o inova-
cích. Během diskuze jsme zjistili, že toto dosti
frekventované slovo v novinářském žargonu
má značně jiný význam, než jsme si dokázali
představit.

Diskutujeme o inovacích. Jak si toto slovo vy-
světlujete?

Pojem inovace je velice široký a z toho vy-
plývá otázka, jak se k pojmu inovace postavit.
Nejdříve se ale snažme pochopit strukturu
významu, než nějaké detaily. Lze to vysvětlit
na rozdílu pojmů inovace a invence. Inovace
se liší od invence tím, že ji musí vyžadovat
a přijmout zákazník. Navíc musí mít vyšší při-
danou hodnotu. Velice negativní příklad
mám z české automobilky, kterou jsem nav-
štívil a kde mi tvrdili, že mají nejlepší auto na
světě, ale nikdo ho nechce. Vůbec nepočítali
se zákazníky. Kupující musí mít dojem nebo
zkušenost, že díky nákupu nového či zlepše-
ného produktu získá něco navíc, může pro-
dukovat více, ulehčit si práci a hlavně se mu
musí výrobek líbit. Musí ho chtít. Inovace by
měla vznikat organicky. Má zachovávat vý-
chozí systém a snažit se zvýšit jeho potenciál.
Někdy je to zavádějící, protože se tak sna-
žíme organicky zachovat systémy, které už
mají to své za sebou. Žádná inovace jim už
na výsluní nepomůže. To ovšem inovaci jako
takovou zpochybňuje. Například inovace
v koksárenském průmyslu nebo výrobě die-
selových motorů beru jen jako udržovací
a ochranné. Prostě, odkládají nevyhnutelné.
Sami vidíte, jak Němci stále více zabředávají
s VW a dieselem. Tedy jako uchování ně-
čeho, co již má svůj vrchol za sebou, ale na
druhé straně zde stále existuje zbytková pop-
távka. 

Potom tu máme destruktivní (spíše disrup-
tivní, tj. rušivé) inovace. Ty mění svět radikálně
a nejsou plně organicky závislé na předchozím
systému. Těch se tradiční svět obává, protože
sebou přinášejí nové technologie, nové pří-
stupy, a to stojí mnoho peněz i odvahy oprostit
se od starých přístupů, viz nástup počítačů
a digitalizace do průmyslu, atp. Bohužel se ob-
jevují i sebezraňující inovace. Některé, do-
konce světové firmy, jako VW se snaží až zou-
fale zachraňovat své zastaralé technologie
a přístupy. Uchylují se pak i k neetickým či
přímo hloupým podvodům. Inovace musí být
obrácena do budoucnosti, nikoliv do konzer-
vace minulosti. Musí odpovídat současným
trendům. Dobrý inovátor by měl rozumět
tomu, co se děje ve světové, podnikové i lo-
kální ekonomice. Technologické inovace vše-
obecně se mohou týkat tzv. hardwaru, tedy
strojů, zařízení, nových materiálů, dále soft-
waru, kdy jde o systémy řízení, brainwaru,
který nabádá, co dělat a proč, a hlavně pod-
půrné sítě. Ta poskytuje energii a podporu po-
třebné infrastruktuře. Podpůrná síť je tedy to
hlavní, co disruptivní inovace narušuje. Pole
inovací je tudíž velmi široké, ale je nutné se
v něm vyznat a naučit bezpečně orientovat.
Jinak se s rychlostí změny lenivý, sebe -
ochranný podnik nikdy nevypořádá. Ignorovat
budoucnost, která se každodenně a neodbytně
sama prosazuje, se prostě nevyplácí. Nikdy se
neoctněte na straně minulosti. Osobně dodá-
vám: „Nikdy se neučte od českých politiků!!!“

Co vlastně inovace pro současný svět zname-
nají?

Způsobují akceleraci toku dění. Změny,
které se na nás valí, jsou velmi rychlé. Mů-
žeme konstatovat, že největším problémem
pro podnik, region a potažmo celý svět, je

otázka, jak se vyrovnat s rychlostí změny. Ta
byla v minulosti věcí transgenerační, to zna-
mená, že dříve jste mohli prožít velkou část ži-
vota, aniž byste se museli přizpůsobovat. Dnes
už existují generační rozdíly i v současných ro-
dinách. Například v oblasti digitalizace, užití in-
ternetu a globální komunikace, vidíme roz-
dílný přístup otců, synů i vnuků. Každá gene-
race dnes žije v úplně jiném světě, a to činí me-
zigenerační rozdíl pouhých cca 20 let. Rychlost
se prostě stává novou kvalitou. Evoluce lidstva
už dávno opustila biologické, darwinistické po-
jetí společnosti. Moderní výzkumy prokázaly,
že naši předci v jeskyních měli stejnou myš-
lenkovou kapacitu a neurologickou schopnost,
jakou máme my dnes. V tom se nelišíme.
V čem je tedy ta změna? V prostředí. Jsme je-
diní tvorové, kteří začali před desíti tisíci lety
vědomě přetvářet své vlastní prostředí. Začalo
to vynálezem zemědělství. To byl úžasný pře-
lom, protože poprvé lidstvo začalo mýtit lesy
i pralesy, aby získalo ornou půdu, budovat
cesty a infrastrukturu, budovat domy, města,
a později megaměsta. Dnes zvládá genetické
šlechtění rostlin i dobytka, vertikální i plovoucí
farmy, a mnoho dalšího. V současnosti už nej -
sme tolik ovlivněni přírodními zákony, ale
spíše společensko-kulturní revolucí, kterou
společně sami vytváříme. Jelikož se všichni ro-
díme do dalšího stupně sebepřetváření, tak
vlastně sledujeme narůstání oné rychlosti. Už
se například s otcem a dědem v „jeskyni“, jako
před možná 10 000 lety, nemůžeme společně
bavit o tom, jak se loví mamuti. Tehdy byla
úroveň poznání mezi několika generacemi jen
málo odlišná, takže si tři i více generací bez
problémů rozuměly. Dnes, s nástupem digita-
lizace, nových komunikačních zařízení a sy-
stémů, robotiky, automatizace a umělé inteli-
gence, už je to daleko obtížnější. Neměníme se
po biologické stránce my, mění se ty naše
„jes kyně“ a s nimi celý kulturně-technický svět
kolem nás. 

Ten způsobil, že můžeme za jednu generaci
zažít několik zásadních technických i společen-
ských změn. My se jim musíme naučit přizpů-
sobovat. Já, když jsem se narodil, tak vrcho-
lem komunikace byl bubeník, který chodil po
vesnici, bubnoval a četl z lejstra, kdy a kde
bude schůze. Neměli jsme tekoucí vodu, ne-
měli jsme elektřinu. Mně se zdála tehdejší spo-
lečnost zcela adekvátní. Dobře jsem v ní fun-
goval. Dnes si nepřipadám tak starý, a vidíte,
čím se zabývám. Jak se s takovou situací vy-
rovnat? Já tomu říkám „Strategie Prvního
Kroku“. Jestliže se něco mění závratně rychle,
tak si nemůžeme plánovat na deset let do-
předu, jak to vše bude. Když za mnou přišli,
abych udělal strategie do roku 2060, tak jsem
jim řekl, že se asi zbláznili. Já nevím, co bude
příští rok. Strategie prvního kroku znamená, že
musíme udělat první krok tzv. do tmy. Vyhod-
notit jej, a podle toho, jak se svět mění, pak
udělat druhý a třetí krok. Prostě se neustále
snažit se s tou budoucností nějak setkat a srov-
nat. Nemohu použít to tradiční strategické plá-
nování, které jsme se mnozí z nás učili na vy-
soké škole, plánování na pět let, na deset let

Vědět, ještě neznamená umět
S profesorem Milanem Zeleným o roli inovací ve společnosti 
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a podobně. S tím dnes nevystačíte. Musíte se
také věnovat nejenom svému fochu, ale sledo-
vat svět transdisciplinárně, tj. co se děje v ji-
ných oborech a proč. 

Samozřejmě, svět se vyvíjí, ale spousta lety
osvědčených technologií zůstává a dobře
slouží. Proč je násilně měnit?

Nejde o násilnost. Změna se musí prosadit
sama. Jde o násilnost při prosazování igno-
rance „nezměny“. Tu jde udržet jen politicky.
Jinak nedává smysl. Už básník křičel, že „Kdo
chvíli stál, už stojí opodál!“ Básník – ne inová-
tor, podnikatel nebo expert. Vysvětlím, ale po-
pořádku. To, co se nejméně srovnává s vývo-
jem, je vaše vlastní specializace. Už tím, že
v dílně či kanceláři jsou všichni ze stejné
branže a přispívají k společné práci stejným
způsobem myšlení. Znamená to, že tam se
vývoj zpomaluje a projevuje nejméně. Když se
podíváte na moderní podniky světového typu,
jako například na Amazon nebo Google, tak vi-
díte, že se doslova „hrabou“ téměř do všeho.

Vyrábějí elektroniku, autonomní automobily,
a tak dále. Oni si tak získávají zkušenosti
z mnoha oblastí. Pro nás to znamená, že je
třeba podívat se ven, mimo vlastní specializaci
a učit se z ostatních “fochů“. Ne se upínat na
jednu věc, protože ta „věc“ je pro všechny
specializace to nejpomalejší. Pronikání nových
technologií je v současnosti velice rychlé a má
zcela jasné empiricky odpozorované chování.
Například vezměme náběh nové technologie.
První přichází koncepce změny, která je zpo-
čátku dost neviditelná a nikdo jí nevěnuje po-
zornost. Následuje náběh. Například digitální
fotografie, která nabíhala zhruba před dvaceti
lety. Někdo si jí všiml, fotografové ne. Napří-
klad dříve světová jednička ve fotografii,
Kodak, kam nosili vynálezci koncepce digitali-
zace, je prostě nevnímala. Lidé v této firmě,
jedničky v oboru, géniové a Nobelisti, dávali
tyto koncepce do trezoru. 

Jakmile však změna začne nabíhat, tak si
toho všimnou i velké podniky a začnou pro-
sazovat svoji rezistenci. Rezistence v tomto
smyslu znamená zvýšenou reklamu pro je-
jich nyní už zastaralé produkty, ignorování
nastupující změny a pokusy ji jakýmkoliv
způsobem eliminovat. Velké nadnárodní
a silné celky mají tu moc nový vývoj zastavit,
anebo alespoň zbrzdit. Nastává fáze útlumu
vývoje nové technologie, kterou využívá fi-
remní rezistence. To se dělo i v Kodaku, kdy
manažeři i vývojáři, když se objevily prob-
lémy s digitalizací, tvrdili, že takový vývoj
očekávali. Prý to je jenom nová móda. „Už to
odeznívá,“ mínili. „Instantní fotografie jejich
firmy tu bude navěky“. V tom okamžiku
Kodak ztratil budoucnost. Podnik se věnoval
nadále zastaralé technologii, ale kdesi v Asii
už naběhla technologie nová, která se prů-
běžně zdokonalovala. Následně nastala eko-
nomická exploze a po ní akcelerace. Na zá-
chranu Kodaku už bylo pozdě. Inovace není
jenom kreativita. Nese sebou totiž i rezis-

tenci. Nastává otázka, jak se k této rezistenci
postavit. Považuji za velkou chybu učit mla-
dou generaci názoru, že inovace je pouze věc
kreativní. Kreativity máme spoustu. Důležitá
totiž je i otázka, jak se vyrovnat s rezistencí.
Jak ji umět obejít. 

Co ale proti rezistenci dělat?
Vezměme například podnikatele E. Muska,

co všechno musel a musí dodnes překonávat.
Nikdo nechtěl jeho auta, nabíjecí stanice ne-
převzala žádná čerpací společnost. On ale vy-
myslel věc, které já říkám „bypass“.  Když se
totiž postavíte rezistenci přímo, tak máte zadě-
láno na problém. Prohrajete. Velké firmy mají
všechno. Mají kapitál, mají pozemky, právníky,
atd. Vy je musíte obejít. Najít paralelní způsob
prosazování změny. Já učím to, že na inovace
nemůžeme pohlížet pouze z hlediska kreativity.
Musíme se připravit také na fakt, že spolu s ní

jde také rezistence. Člověk si musí uvědomit,
jak vypadají její pohyby a jak s ní pracovat. 

Po rezistenci nastává nová akcelerace. Než
se totiž naučíme s novou technologií pracovat,
už se kdesi v koutku objevuje technologie
nová. Zrychlení není pouze jedna změna, ale
kumulace dalších změn. Dodnes nedovedeme
u nové technologie využít kompletně vše, co
poskytuje, protože i když je ve stádiu akcele-
race, tak už na ní útočí technologie další
a další. Vezměme například technologii sdílení.
Nejdříve tu byl Uber, fenomén, se kterým se
dodnes soudí mnoho velkoměst i měst po
celém světě a protestuje proti němu půlka Ev-
ropy. Ale sotva se uchytil, už máme v USA
další systémy, které jsou silnější a lepší, než
Uber. Například Grab Taxi apod. I výrobci bičů
stávkovali proti mizení koňských povozů. Ak-
celerace, to není o rozvoji určité technologie,
ale o tom, že se nám technologické cykly hro-
madí.  Musíme si uvědomit, že jen jsme vyšli
s novou změnou, už někdo pracuje na tom,
aby ji překonal a nahradil. 

Tím míníte, že žijeme ve světě akcelerací.
Proč?

Protože ekonomiky procházejí sérií transfor-
mací. My to v ČR zatím moc nevnímáme. Po-
dívejte se, jak se řeší ekonomické obtíže v sou-
časném světě.  Vše se považuje za nějaký fi-
nanční problém.  Problém úrokových měr,
tisku nových bankovek a podobně. Věc je však
mnohem hlubší. Do ekonomických problémů
a procesů je totiž dominantně zapojená pra-
covní síla. Vezmeme-li USA, tak původně šlo
o převážně zemědělský stát. Jak se zvyšovala
produktivita práce, zemědělství ustupovalo ve
prospěch průmyslu. Následně začala růst pro-
duktivita průmyslu a zemědělství zaměstná-
valo menší část populace. Začal se objevovat
nový prostor, kterému jsme po II. světové
válce začali říkat služby. V současnosti jsou
služby dominantní a zemědělství není (z
hledis ka zaměstnanosti) takřka vidět.  Zato
průmysl prudce klesá. O růstu průmyslu mluví
pouze politici typu bývalého prezidenta B.
Obamy, a dnes třeba D. Trumpa, ale skuteč-
nost je právě zcela opačná. I služby však začí-
nají narážet na technologické mantinely. Na-
příklad se objevují internetové obchody a na-
stává úpadek klasických velkoprodejen.

Objevuje se však další prostor, který se ale
od předchozích výrazně liší. Je totiž závislý
na ostatních sektorech. Žije z daní, tedy z při-
dané hodnoty, které stát odčerpává od firem
a občanů, kteří produkují zisk. Je to státní
sektor, který v USA zaměstnával téměř 18 %
práceschopného obyvatelstva. Sám ale tento
„sektor“ nevytváří nic. Jen přerozděluje, co
vytvořili ostatní.

Dobře. Zemědělství, průmysl, služby, státní
sektor, ale co dál?

Ekonomické transformace, které v lidské
společnosti probíhaly vcelku bez problémů,
tak v současnosti narazily na zeď. Zatím se
totiž neobjevil žádný pátý sektor. Lidský druh
může ekonomicky produkovat potraviny v ze-
mědělství, vyrábět prostřednictvím průmyslu
jakékoliv věci, poskytovat služby, nebo nedělat
nic a žít z daní, než se společnost vzbouří.  Tím
pádem jsme v historicky bezprecedentní situ-
aci a fundamentálními ekonomickými prob-
lémy se zabýváme pouze z hlediska nějakého
dočasného výkyvu a politické neschopnosti.
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Kam se poděly desítky milionů nepracujících Američanů? 



To nestačí. Neuvědomujeme si, že se tzv. staré
časy nikdy nevrátí. Nikdy už například nebu-
deme mít v Americe v zemědělství zaměst-
náno 50 % práce schopného obyvatelstva.
V americkém průmyslu je to podobné. Ano, je
tu jedna možnost, jak vrátit historii zpět. Prostě
rozbít všechny stroje a nechat obyvatelstvo rýt
rukama půdu a sázet obilí. Což je samozřejmě
hloupost. Dnes už nejde o ekonomické trans-
formace, ale o metamorfózu.

Vezměme to popořádku, z hlediska zaměst-
nanosti. Zemědělství tvoří velice nízké pro-
cento, bohužel hlavně ve vyspělých zemích.
Už se ale objevují první známky tohoto trendu
i v Číně. Průmysl strmě klesá. Služby jsou sice
stále dominantní, ale i zde je pokles znatelný.
Státní sektor? Někde klesající, ale například
v České republice vesele bobtná. Máme vyso-
kou zaměstnanost, protože žijeme díky politi-
kům a jejich nohsledům v daleké minulosti. 

Najdeme někde pátý sektor? Situaci říkám
metamorfóza, protože mi připomíná biologický
systém. Vezměme například housenku. Živí se,
živí, ale v určité chvíli už jí prostředí nedovolí
dále růst, i když by teoreticky mohla. Zakuklí se
a z původního organismu se vytvoří jeho nová
forma, která se s daným prostředím umí vypo-
řádat a množit se. Metamorfóza je v ekono-
mické terminologii vyústěním série transfor-
mací, které mohou vzniknout jen v těch nejro-
zvinutějších zemích, protože toto období je
vlastně zároveň jejich krizí. Jedná se totiž o kva-
litativní proměnu hospodářského organismu.
Transformace je dlouhodobá změna dominant-
ních hospodářských aktivit ve smyslu zaměst-
nání – zemědělství, průmysl, služby. Metamor-
fóza je vyústěním série transformací, která pro-
bíhá v těch nejrozvinutějších zemích. Ona krize,
jak současný stav často (a nesprávně) nazý-
váme, je krizí nejvyvinutějších států. Ale je to
kvalitativní proměna formy hospodářského or-
ganismu. Je to výraz evolučního cyklu, který se
neustále dlouhodobě opakuje, a proto si ho
téměř nikdo nevšiml. Jde o následné fáze kon-
strukce, destrukce a rekonstrukce. Stavět se
proti přirozenému vývoji bylo, je, a bude zna-
kem politického bláznovství!

Jak ale ona metamorfóza projeví a jak bude
probíhat?

Zatím si nejsme plně jisti, jak bude vypadat.
Setkáváme se s ní poprvé v historii. Zatím
pouze sledujeme symptomy. My, v nejvyvinu-
tějších zemích, se střetáváme s metamorfózou
a rozvojové země se stále potýkají (nebo v ČR
nepotýkají) s transformacemi. Proto vidíme, že
například v Číně dochází k pomalé transfor-
maci průmyslové dominance na dominanci
služeb. Obojí, jak transformace, tak metamor-
fóza jsou v podstatě destruktivní vůči starému
světu. Mění pohled i chování a jsou pro dotyč-
nou zemi výzvou. Čína prochází velkými obtí-
žemi, protože si zde neuvědomují zákonitost
a nevyhnutelnost zmíněných transformací.
USA, Evropa i Japonsko procházejí metamor-
fózou, a opět si tyto země neuvědomují onu
zákonitost a bojují proti něčemu, co je v pod-
statě dlouhodobě nevyhnutelné, ale co politici
vnímají jako krátkodobé. Ekonomové se o tom
ve škole neučili (a ani nemohli). Proto jsou tak
zmatení. Občas je někdy zarazí, proč to tápání
trvá tak dlouho. Metamorfóza vlastně zna-
mená fakt, že nastává deglobalizace. To není
něco, co si ekonomové i politici přejí a o čem
chtějí diskutovat. Čísla však říkají něco jiného. 

Abychom rozuměli, co je deglobalizace,
musíme pochopit, co je globalizace. Pojem
globalizace není žádné zaklínadlo. V ekono-
mice znamená, že probíhá tzv. „outsourcing“,
tedy, že se ekonomické aktivity přesouvají do
geografických oblastí s levnou pracovní silou.
Součástí jsou i přeshraniční toky, což zna-
mená, že se přes hranice přelévají toky kapi-
tálu, toky zboží apod. Logicky je deglobalizace
opak. Do roku 2006 rostlo světové HDP (Hrubý
domácí produkt) o 3,5 %, ale objem obchodu
rostl o 8 % ročně. To je znak globalizace. Po-
hyby příhraniční však rostly mnohem rychleji,
než kolik produktu se vlastně vytvořilo. HDP se
přesouval z místa na místo, někdy i několikrát.
Ale od roku 2008, kdy nastala tzv. finanční
krize, růst HDP přesáhl růst obchodu. Tedy vy-
tvořené HDP zůstávalo doma. Také vidíte opět
na příkladu Číny, že v tomto konkrétním roce
snižuje svůj export, USA také a HDP zůstává
v místě. Stejně státy omezily přeshraniční
toky. Investice v zahraničních aktivech se v té
době drží pod 40 %. Před rokem 2008 činily

přes 50 %. V číslech se prezentuje deglobali-
zace velice silně. Přesto jsme denně ubezpe-
čováni v tom, že žijeme v globálním světě.
Globální svět se přece nerozšiřuje do neko-
nečna. V současné době dochází, podobně
jako ve Volkswagenu, k úmyslnému zkreslo-
vání skutečnosti. Slýcháme například o Ame-
rice, že růst za prezidenta Obamy byl nízký, ale
nezaměstnanost klesala. To jako problém moc
nevypadá. Problém je tzv. „Labor Participation
Rate“. Tento termín znamená, kolik lidí se
vlastně zúčastňuje pracovního procesu. Všim-
něte si, jak se křivka LP v sedmdesátých letech
začala zvedat. Tehdy se totiž začaly do pracov-
ního procesu zapojovat ženy, které byly dosud
v domácnosti. Po krizi v roce 2008 začala
křivka opět klesat až na úroveň roku 1977. Mů-
žeme se ptát, kde ti lidé jsou? Určitě ne mezi
nezaměstnanými. Ti jsou evidovaní a pobírají
příspěvky v nezaměstnanosti. Jediné vysvět-
lení je, že tvoří tzv. šedý prostor. Vycházím
z oficiálních dat, publikovaných ke konci funkč-
ního období bývalého prezidenta, že to je
94 601 000 Američanů. Tedy tolik lidí bez ofici-
ální práce. Jsou to jiná čísla, než která uvádějí
politici. Jen chci upozornit, aby každý, kterému
politici tvrdí, že máme nízkou nezaměstnanost,
okamžitě zbystřil. Být nezaměstnaný a nemít
práci, jsou nebe a dudy. Pokud chcete sledovat
míru nezaměstnanosti, musíte především sle-

dovat i míru zaměstnanosti. Pokud vás zajímá
HDP, o to více by vás mělo zajímat HNP (Hrubý
národní produkt). Politikům už dnes věří jen je-
jich voliči.

Jak to vidíte u nás v České republice?
Časopis Euro tvrdí, že inovace v České re-

publice závisí především na zahraničních fir-
mách. Nejsme tedy podle čísel montovna. To
by bylo ještě dobré. Dnes už totiž jsme hlavně
překladiště přidané hodnoty. Polovina našeho
exportu, kterou vyvážíme přes hranice, dová-
žíme už jako produkt s přidanou hodnotou.
Tuto přidanou hodnotu u nás doplňujeme ve-
lice málo, nebo vůbec. Náš nejsilnější exportní
artikl nejsou automobily a průmyslová zaří-
zení, ale kupodivu koks a rafinované ropné
produkty. Nejnižší podíl domácí přidané hod-
noty je u elektroniky. Docentka I. Švihlíková
dokonce napsala knihu „Jak jsme se stali ko-
lonií“. Zahraniční firmy u nás získávají 60 %
všech tržeb, 50 % přidané hodnoty, 45 % za-
městnanců pracuje pro zahraničního vlastníka.

Mnohé firmy, se zahraničním vlastníkem, tu
vydáváme za české firmy. Já neužívám výraz
kolonie. Raději tomu říkám závislá ekonomika,
odvozená ekonomika nebo neautonomní eko-
nomika. Kolonizaci se národy většinou aktivně
brání. U nás naopak zahraniční investory (ko-
lonisty) preferujeme. Získávají státní investiční
pobídky a lukrativní místa, na rozdíl od domá-
cích kapitalistů a podnikatelů. Česká republika
je tak vědomým a dobrovolným účastníkem
tohoto dění. Proto nemůžeme mluvit o koloni-
zaci. Ta nebývá dobrovolná.

Zde jsme trochu odbočili, ale ukázali jsme
si, že otázka přidané hodnoty je důležitou sou-
částí inovací. Už v období let šedesátých
a sedmdesátých se ukazovalo, že nejvyšší při-
danou hodnotu mají výzkum, vývoj, design
a klíčové součásti. Nejnižší přidanou hodnotu
vykazovaly montážní procesy. Nejvyšší prodej
a služby pro zákazníka.  Představme si to jako
přímku, kde na jedné straně máme vývoj a de-
sign, uprostřed montážní práce a zpracová-
vání surovin a na konci služby. Dosadíme-li
k jednotlivým oblastem přidanou hodnotu,
přímka se uprostřed silně prohne. Není tedy
divu, že zatímco si u nás působící firmy z vy-
spělých zemí nechávají oba vztyčené konce,
málo výdělečný prostředek nám rádi přepustí.
Přidaná hodnota montáží je stále nižší, přidaná
hodnota na obou koncích jde neustále nahoru.
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Z grafu je vidět, jak se České republice naše žhavá současnost směje...



Pochopíte potom naše politiky a jejich voliče?
Pochopíte české ekonomy? 

Myslíte si, že už konečně přichází nějaká
změna? 

To si opravdu myslím, i když ne u nás. Po-
psal jsem transformaci a metamorfózu. Oba
pojmy spadají do kategorie makroekonomie
a člověk si je nemůže takzvaně osahat. Existují
ale i doprovodné jevy, kterých je řada. Každý
doprovodný jev je vlastně návodem, kde hle-
dat inovační potenciál, kde hledat inovační
změny. Je jich opravdu mnoho. Přicházely re-
lativně nenápadně, takže jsme si jich všimli až
někdy v 80 až 90 letech. Začalo to tím, že firmy
začaly vylučovat mezičlánky. Všimněme si,
kolik mezičlánků stojí mezi vámi a výrobkem.
Jsou to velkosklady, dealeři, doprava, pro-
dejny a prodejní megacentra. V současné
době zákazník a výrobce mají velmi silnou ten-
denci se propojovat přímo. Příkladem jsou sa-
moobsluhy, self-service a hlavně internetový
prodej. Možná si to ani neuvědomujeme, ale
jde v ekonomice o přelomové vynálezy. Člo-
věk totiž má tendenci si dělat všechno sám
a často to dělá rád. To například vyplývá
i z rostoucích čísel prodeje po internetu, který
se v Česku téměř skokově rok od roku zvyšuje,
i když s až kosmickým zpožděním vůči okol-
nímu světu. Pamatuji se, že když jsem po roce
1989 přijel, tak jsem psal články na téma „Ne-
bojte se internetu“. Dnes už mi to připadá ne-
skutečné.

Další změnou je masová „kustomizace“.
Tento pojem rozvádí fakt, že dnes můžeme kaž-
dou službu či každý produkt šít na míru. A to za
stejné náklady a stejnou cenu, jako kdybychom
produkt vyráběli masově. Někteří staří fach-
mani nedovedou pochopit, že přicházejí nové
techniky a technologie. Oproti dnes už zastara-
lým technologiím se ty nové dají snadno na-
stavovat, přeprogramovat a digitálně modifi-
kovat během několika vteřin. Když máte napří-
klad některé výrobky opracovávané laserem,
který se dá snadno přeprogramovat, tak ná-
klady na přechod z jednoho výrobku na druhý,
jsou téměř zanedbatelné. Když dnes budete
rozvíjet inovaci, která vyžaduje mnoho mezi-
článků, tak si hned zkraje můžete odvodit, že
bude v brzké budoucnosti něco v nepořádku. 

Jak ale získat informace, abychom se mohli
připravit na to, co nás čeká a asi nemine?

To vám také nepovím. Určitě nás to nemine,
i kdybychom své hlavy strčili do písku pouště
minulosti. Pořád jako mantru opakujeme, že
žijeme v informační společnosti. Informace
jsou ale dnes komoditou. Šíří se téměř rych-
lostí světla a jsou téměř zadarmo. Co nám ale
chybí, jsou znalosti. Mít informaci a něco umět
je velký rozdíl. Celé naše vzdělávání je zalo-
žené na předávání informací, ale nikoliv na zí-
skávání znalostí. Vědět, přece ještě neznamená
umět. Vědomostní společnost, i když si jí velmi
vážím, není to, co firmy hledají. Nechtějí vaše
vědomosti, ale vaše znalosti. Lapidárně ře-
čeno, to, že jste si přečetli návod, kterak upéci
kachnu, je nezajímá. Chtějí, abyste uměl tu
kachnu upéci nejlépe ze všech. Nobelista F.
A. von Hayek začal po válce vytvářet teorii, kde
dokazoval, že znalost je úplně něco jiného než
informace. Ekonom T. Ježek, přeložil Haye-
kovu knihu s tím, že slovo „knowledge“ (zna-
lost) přeložil jako „informace“. Tím jaksi způ-
sobil, že popřel zásadní motivy celé práce
a kniha je tím pádem z odborného hlediska
bezcenná, obzvláště pro studenty VŠE. I při
překladu, by měl překladatel vědět, o co jde,
takže dotyčný v praxi předvedl, že znalosti
opravdu nejsou informace a naopak. 

Můžeme se vůbec jako jednotlivci s potencio -
nálními nadcházejícími změnami sžít?

Ano, nejen můžeme, ale hlavně musíme.
Obzvláště ti mladší z nás. Odborně tomu říkám
„zákaznická“ intervence. Zákazník už dnes
není jen pasivní článek na konci výrobního
nebo obchodního procesu. Už nemáme pouze
pozice koupit nebo nekoupit. Je to významná
intervence, ale dnes není jediná. Zákazník za-
číná intervenovat v různých částech výrobního
procesu a někdy i před tím, než firma výrobní
proces vůbec spustí. My starší jsme byli „od-
kojení“ myšlenkou, že moderní doba vyžaduje
dělbu práce. K. Marx na tom dokonce založil
svoje učení. Doba, kdy se hlásalo, že rozměl-
níme výrobní procesy na tisíce úkonů, je pryč.
Tím nastává dezintegrace. Dnešní pracovník se
už nevěnuje menším a menším dílkům. On
dnes musí ovládat více částí procesu. Dnes už
výrobky nemají maximální počet součástí. Za-
mlada, když jsem se dostal do Ameriky, tak na-
příklad IBM mělo reklamní slogan ve smyslu,
že naše elektrické psací stroje mají největší
počet součástek. Potom přišli Japonci a jejich
psací stroje měly součástek sotva polovinu.

Dnes, když firma přijde na trh s elektrickým
automobilem, tak si lidé neuvědomují, že na-
příklad Toyota má 40 tisíc součástí a elektro-
mobil méně než polovinu základních kompo-
nentů. K tomu přistupují i znalosti, reintegrace.
To znamená, že by každý pracovník konkrét-
ního výrobního procesu měl něco vědět
o tom, co vlastně vyrábí. Obrazně řečeno, vrtat
díru a nevědět, zda součástka patří k židli, ke
stolu nebo autu, začíná být smrtonosné. Viděl
jsem záběry z Číny, kde vyráběly dívky smart
telefony. Když jedné ten telefon ukázali, tak se
zděsila, protože vůbec netušila, že je součástí
jeho výroby. 

Další doprovodný jev je práce doma.  Kolik
z nás putuje hodinu i více, aby se někde posadili
za monitor a koukali do něj celou pracovní
dobu. Proč nemůžeme mít zapojenou domácí
pracovnu? Jde o již dříve zmiňované sdílení
zdrojů. Opět doprovodný jev. Pro většinu Ev-
ropy je to zatím rychle se šířící, ale nevítaná no-
vinka. Ale v USA již existují konkurenti i pro již
zmíněný Uber. Předpokládám, že si firmy svou
existenci na trhu vyřeší samy, ale ještě se doč -
káme stávek a manifestací. V každém případě
předpokládám konec tradiční taxislužby. Pod
doprovodné jevy spadá také kategorie spolu-
práce. To je vlastně dobrovolná spoluúčast na
konkrétním dění, kdy zúčastněné strany mají
stejné výhody. Pozor, spolupráce není solidarita.
Solidarita znamená podřízení se určitým neeko-
nomickým nebo nespolečenským zájmům. Do-
poručoval bych méně solidarity, méně zbytečné
konkurence, ale více spolupráce. 

Mezi doprovodné jevy, kterých je samo-
zřejmě mnohem více, bych ještě zařadil „cy-
klickou organizaci“. Tento termín naznačuje, že
nevyrábíte portfolio produktů podle toho, co
umíte. Neznamená to, když vyrábíte ledničky,
že můžete uvažovat jen o výrobě klimatizace.
Ne. Tento jev ilustruje příklad, kdy firma něco
vyrábí, ale produkuje odpad. Co udělá s tím
odpadem? Spousta japonských IT firem napří-
klad pěstuje na střechách továrních hal rajská
jablíčka. Nemusíme jezdit ani tak daleko. Jiho-
moravská firma Fosfa, která vyrábí fosfátové
přípravky, také pěstuje na střechách továrny
v horizontálních sklenících zeleninu. Využívá
při tom odpadní teplo z výroby a vlastní fosfá-
tová hnojiva. Když budou podobným způso-
bem postupovat i jiní, tak se výroba uzavře do
bezodpadového cyklu. Odpadu se přestane
říkat odpad, ale zdroj. Totéž se týká digitalizace
společnosti. Proč si mám koupit LP desku,
když si ji mohu stáhnout z internetu. Proč mám
platit za všechny písničky z alba, když si mohu
koupit pouze tu, která se mi líbí a udělat si
vlastní seznam. A tak to může jít do neko-
nečna.

Doprovodných jevů transformace a meta-
morfózy je úžasně mnoho a závratně se roz-
množují. Ale když se na ně soustředíte, tak je
uvidíte všude kolem sebe. Už si uvedené jevy
uvědomují i některé vlády. Například ve Švý-
carsku vážně projednávali situaci, kdy každý
občan měl dostat základní státní příjem, ať pra-
cuje nebo ne. Na první pohled se to zdá
hloupé, ale uvědomme si, kolik odpadne pří-
spěvků, dávek, dotací, jak ubude státní byro-
kracie a podobně. Těm, kteří chtějí víc, stát
může umožnit vzdělání, zapojení do podnikání
a slušné pracovní zařazení. O této iniciativě
uvažují i některé státy v USA. �

Zpracoval: Antonín Karoch
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Asociace ABSL se zabývá sdílenými pod-
nikovými službami. Co vše tento pojem
zahrnuje a jak jsou využívány?

Naše asociace sdružuje společnosti,
které z České republiky poskytují zákazní-
kům z celého světa vysoce kvalifikované fi-
nanční, personální, marketingové, logis-
tické či IT služby, anebo dokonce služby
z oblasti vývoje a výzkumu. Tedy služby,
které lze díky moderním technologiím po-
skytovat na dálku a centralizovaně z jed-
noho místa. Tento model řešení dílčích
podnikových procesů nevyužívají už jen
nadnárodní firmy, ale stále častěji i české
firmy s více pobočkami. Význam tohoto
oboru tedy roste. 

Řekněte nám více o práci asociace, kdo
jsou jejími členy?

Cílem naší asociace je podpora společ-
ností podnikajících na českém trhu podni-
kových služeb. Chceme nejen pomáhat
s rozvojem aktivit našich členů, ale posky-
tovat i podporu zahraničním investorům,
kteří plánují v ČR zřídit svá centra podniko-
vých služeb. Chceme, aby celý segment
sjednotil svůj hlas a společně postupoval
při jednáních o úrovni vzdělání či pracov-
ních a podnikatelských podmínkách, sdílel
zkušenosti s technologiemi, optimalizací
procesů či vytvářením pracovního pro-
středí a kultivoval tak celý obor. Ke členům
patří jak mezinárodní firmy zvučných jmen
z mnoha segmentů trhu, například Infosys,
Johnson & Johnson, Accenture, SAP Se-
rvices, Bluelink, Lufthansa apod., tak i vý-
znamné české firmy, jako například
Kiwi.com či OKIN BPS.

Na nedávné tiskové konferenci jste sezná-
mili novináře s výsledky průzkumu če-
ského trhu podnikových služeb. Jaké zá-
věry z něj vyplynuly?

Letošní průzkum ukázal dva významné
trendy. Tím prvním je rozšiřování poskyto-
vaných služeb jednotlivých center, tím
druhým jejich častější IT specializace.
Z jednooborových center se stávají centra
multifunkční, počet podporovaných pro-
cesů za rok 2017 stoupl o celých 33 %. Vý-
sledkem je, že dnes centra průměrně pod-
porují 4 podnikové procesy. Je zřejmé, že
investoři našli v ČR kvalitu, a proto své
zdejší investice dále rozvíjejí a posilují.
Svědčí o tom i celkový meziroční růst,
který je na úrovni 19 %. Centra služeb v ČR
zaměstnávají celkem 89 000 lidí, čímž se
z tohoto segmentu stává druhý největší
sektor v zemi.

S rozšiřováním poskytovaných služeb
počítá do budoucna 81 % českých center
podnikových služeb. Velkou roli v tomto
ohledu hrají technologie, zejména robo-
tická automatizace, která umožňuje elimi-
novat rutinní práci a věnovat pozornost vý-
zkumu a vývoji, komunikaci se zákazníky či

designování nových služeb. Tyto technolo-
gie již dnes dokáží poskytovat výkon srov-
natelný s výkonem 1500 lidí, což znamená,
že v průměru osm zaměstnanců v každém
centru se může díky automatizaci věnovat
kvalifikovanější práci.

Zajímavým zjištěním průzkumu je i to, že
do budoucna chce 63 % center začít posky-
tovat služby novým zákazníkům. Z ryze in-
terních servisních center se tedy postupně
budou stávat centra hybridní, která podpo-
rují nejen pobočky své mateřské společ-
nosti, ale služby formou outsourcingu po-
skytují i dalším firmám.

Digitalizaci dnes chápeme jako nutnost,
pokud chceme obstát ve světové konku-
renci. Věnují této problematice naše pod-
niky a další firmy dostatečnou pozornost,
pokud ne, tak v čem především zaostá-
váme?

V osvojování technologií rozhodně nijak
nezaostáváme. Naopak má naše země
v tomto ohledu velmi dobré renomé. Tech-
nologie jsou de facto základním předpokla-
dem centralizovaného poskytování služeb,
a proto budou celý náš segment výrazně
ovlivňovat i v následujícím období. Na
jedné straně sice může způsobit zpomalení
dynamického růstu, který obor vykazoval
v posledních letech, dají však vzniknout
novým profesím a umožní centralizovaně
řešit nové procesy a služby. Již dnes se na-
příklad díky robotice objevují nové typy
služeb, jako je například automation mana-
gement anebo analýza a interpretace dat.

Dle Vize 2025, kterou jsme připravili ve
spolupráci s předními odborníky z českých
center podnikových služeb a našimi part-
nery Deloitte a Randstad, se celý obor
bude stále více orientovat na výzkum
a vývoj a IT služby. Z České republiky se
tím stane vyhledávané centrum světového
technologického vývoje.

V celkovém posunu vpřed k vyšší kvalitě
je nezbytná role státní správy. Někdy mám
pocit, že přešlapuje na místě. Když by-
chom Česko srovnali s vyspělými ekono-
mikami, jaká rozhodnutí je nezbytné při-
jmout co nejdříve? 

Pro náš sektor je zcela elementární, aby
Česká republika zůstala v EU. Důvod je
prostý - česká centra podnikových služeb
poskytují služby z více než 70 % do zemí
Evropské unie a případný czexit by ohrozil
obor, který již dnes generuje 5 % HDP
Česka. V zájmu zachování konkurence-
schopnosti ČR by však mělo dojít ke změ-
nám i v řadě dalších oblastí, například ve
vzdělávání a na poli technologického roz-
voje. V oblasti vzdělávání je nutné celý
vzdělávací systém zaměřit úžeji na infor-
matiku, technologie a inovace. Tyto prio -
rity by se přitom měly týkat už základních
škol. Potřebná je rovněž užší spolupráce
akademického světa s podnikovým sekto-
rem, aby se učební plány přizpůsobovaly
požadavkům trhu a součástí vzdělávání
byly i povinné stáže. Vláda by také měla
různými prostředky podporovat technolo-
gický rozvoj, ať už jde o daňovou politiku
nebo zjednodušování administrativy při
zakládání firem (startupů). 

V příštích letech sehrají největší roli tech-
nologie robotická automatizace, umělé in-
teligence, internetu věcí a big data. Vý-
razný vliv na podobu podnikových služeb
budou mít i sociální sítě a virtuální realita.
Tyto prognózy vycházejí z již uvedené Vize
2025. Můžete jednotlivé oblasti více cha-
rakterizovat? 

Je to velmi rozsáhlé téma a o každé
z uvedených technologií by se daly napsat
romány. Pokusím se ve zkratce vyjádřit
alespoň pár zajímavostí. Například očeká-
váme, že do roku 2025 budou technologie
RPA (robotická automatizace procesů) na-
sazeny pro veškeré standardní transakční
procesy. Nástroje pro pokročilou automa-
tizaci budou na trhu běžné a cenově do-
stupné podnikům všech velikostí. Pracovní
pozice přinášející malou přidanou hodnotu
prakticky zaniknou a související procesy
budou plně automatizovány. Vzniknou
nové pozice spojené s vývojem, řízením
a údržbou těchto „botů“ a znalost souvise-
jících technologií se stane součástí počíta-
čové gramotnosti.

Ve stejném časovém horizontu se dá
očekávat i hojné využití umělé inteligence.

V osvojování technologií rozhodně nijak nezaostáváme,
naopak má naše země v tomto ohledu velmi dobré renomé, 
řekl CzechIndustry Ota Kulhánek, předseda představenstva společnosti ABSL v České republice
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Tyto technologie budou již všeobecně do-
stupné a levné a začnou se využívat
i mimo standardní procesy. Například na-
bídnou překlady cizích jazyků v reálném
čase včetně zpracování mluvené řeči.

IoT (Internet věci) umožní získávat
ohromné množství dat – v roce 2025
budou k internetu připojena už prakticky
všechna zařízení napájená elektřinou. Tato
data pak bude možné analyzovat a na zá-
kladě těchto analýz vytvářet ta správná
rozhodnutí a prognózy. Pro práci s velkými
objemy dat vzniknou další specializované
nástroje zahrnující umělou inteligenci. Do
center podnikových služeb se přesune
řada pozic spojených s analýzou big dat
a znalost tohoto oboru se stane nezbytnou
pro většinu zaměstnanců těchto center.

Sociální média zase do roku 2025 na-
hradí tradiční podnikové nástroje pro ko-
munikaci B2B a stanou se prakticky vý-
hradní platformou pro prodej i marketing.
V rámci podnikových služeb vznikne řada
nových pracovních pozic, půjde např.
o tvůrce obsahu, řízení komunit a analýzu
dat ze sociálních médií.

A poslední vámi jmenovanou oblastí je
virtuální realita. V současnosti tyto techno-
logie využívají především koncoví uživa-
telé, v omezené míře se nasazují pro pro-
dej dražšího zboží. V roce 2025 se tyto
technologie stanou mnohem rozšířenější,
VR/AR se bude používat ve všech prodej-
ních aplikacích. V podnikových službách
vzniknou nové související pracovní pozice,
např. řízení virtuálních obchodů.

Technologie, a nejen ty výše jmenované,
tedy komplet změní způsob poskytování
služeb. Myslím, že nás čeká velmi zajímavá
doba. Na druhou stranu je potřeba začít
počítat s tím, že technologie budou klást

nové a nové požadavky na znalosti a do-
vednosti lidí. Firemní akademie a celoži-
votní vzdělávání tedy budou naprostou
nutností. 

ABSL poskytuje, jak jsem si přečetl na va-
šich www stránkách, podporu zahranič-
ním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá
centra podnikových služeb. Nekonkuru-
jete si v této souvislosti se společností
CzechInvest, která to má takříkajíc
v „náplni své práce“? 

V žádném případě to není konkurence,
ale velmi přínosná vzájemná spolupráce. 

Zmínil jste, že s CzechInvestem spolupra-
cuje, můžete to více konkretizovat?

V podstatě máme s CzechInvestem po-
dobné cíle: budovat a rozšiřovat náš sektor
a pro jeho rozvoj zajišťovat dostatek kvali-
fikovaných pracovníků. CzechInvestu proto
poskytujeme data, která máme o našem
sektoru k dispozici, a také se společně po-
dílíme na organizaci návštěv zahraničních
investorů v ČR. Dohromady také pracu-
jeme na propagaci České republiky v ev-
ropských státech s cílem přilákat kvalifiko-
vané pracovníky, kteří dobře hovoří cizími
jazyky. Jeden z konktrétních programů je
například www.czechyourtalent.com.

V souvislosti s robotizací a umělou inteli-
gencí zanikne, jak už bylo řečeno, řada
profesí, jiné vzniknou. O práci se tedy
v souhrnu bát nemusíme, nicméně bude
zde třeba mít potřebné znalosti a doved-
nosti. Je to tak?

Ano, je to přesně, jak říkáte. Nejrůznější
studie předpovídají, že během tří let by
mělo být 50 – 60 % pracovních pozic v seg-
mentu podnikových služeb nahrazeno
technologiemi. Část „uvolněné“ pracovní
síly se pak může uplatnit v rámci rozvoje
nových specializací orientovaných na ří-
zení a ladění robotů a obecně na přizpůso-
bování využití technologií na míru společ-
nosti. Již dnes centra zaměstnávají napří-
klad designéry komunikačního stromu
chatbotů anebo trenéry robotického soft-
ware, dle naší Vize 2025 však půjde o da-
leko více pracovních pozic. V zákaznických
centrech najdou uplatnění například speci-
alisté na WOW momenty a prakticky ve
všech centrech pak Big Data analytici kom-
binující znalost technologií a psychologie.
Vznik nových pozic logicky povede ke kom-
pletně novým požadavkům na dovednosti
zaměstnanců, vzroste tedy význam firem-
ních akademií a zároveň i tlak firem na
úpravu školského systému. �

V budoucnu budeme muset zvládnout ještě  
rozsáhlejší úlohy v ještě kratším čase. Proto je  
dobré mít na své straně specialistu na pohony  
a automatizaci, který mnohé úlohy zjednoduší.  
Jako jeden z mála výrobců na trhu doprovázíme  
jen v 5 krocích celý proces vývoje Vašeho stroje  
resp. zařízení – od řízení až po hřídel stroje,  
od myšlenky až po aftersales. Odhalte s námi  
budoucnost pohonné a automatizační techniky  
a zajistěte si již nyní volný prostor pro to  
podstatné: Vaše nápady. 

Lenze, s.r.o. | Central Trade Park D1 1577
CZ-396 01 Humpolec | Tel. +420 565 507-111

Je to tak jednoduché.

Inovacím 
přijít na 
kloub:
www.Lenze.com
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Zvažují finanční náklady, časovou nároč-
nost, zátěž pro management i strategie,
které souvisí s novými modely vystavo-

vaných strojů a technologií. Často se zabývají
otázkou, kolika veletrhů se zúčastnit. Jed-
noho, dvou nebo tří? Řada firem má zaběhlou
rutinu, která spoléhá na podzimní období,
které bývá z obchodního hlediska nejaktiv-
nější částí roku. 

Ukazuje se však, že i jarní měsíce mohou
nabídnout významné obchodní příležitosti
k rozsáhlejším prodejům strojů a zařízení,
a tím i k zvýšení profitu firmy. 

Doba se zrychluje

Zákazníci mění zvyklosti. V minulosti strojíren-
ské firmy řešily nákupy strojů spíše v druhé
polovině roku, ale doba se změnila. Současné
firmy musí být velmi flexibilní. Průmysl vyka-
zuje dynamický růst a firmy čelí nedostatku
kvalifikovaných pracovníků. Nastupují nalé-
havé požadavky na automatizaci, robotizaci
a aktuálním tématem se stává Průmysl 4.0. 

Úspěšný je ten, kdo dokáže vyrábět chytřeji,
rychleji a levněji. Toho lze jen obtížně dosáh-
nout se zastaralým vybavením, což je velkou
příležitostí pro dodavatele strojírenských tech-
nologií.

Prodejci strojů a technologických zařízení
pro strojírenský průmysl se přizpůsobují této
dynamice a hledají způsoby, jak zákazníkům
nabídnout svoje produkty, resp. jak se účinněji
podílet na modernizacích výrobních techno-
logií, a to nejlépe v průběhu celého roku. 

Vystavujte na jaře v Praze

Pražský veletrh FOR INDUSTRY nabízí přesně
to, co potřebují obě strany. Prodejcům strojů
nabízí obchodní příležitost ve správném ob-
dobí, za příjemné náklady a ve velmi výhodné
lokalitě. Zájemcům z řad strojírenských firem
zase umožňuje nečekat na druhou polovinu
roku a řešit svoje potřeby v době progresiv-
ního vývoje aktuálně. Porovnat nabídky, po-
soudit je přímo na místě, komunikovat s od-
borníky, ujasnit si možnosti a perspektivy,
operativně řešit dodací podmínky a podrob-
nosti kupní smlouvy.  

V loňském roce se FOR INDUSTRY etablo-
val jako sebevědomý a úspěšný veletrh, na
němž vystavovaly významné české a meziná-
rodní firmy a kde se konalo i několik světo-
vých premiér strojů. Účast ze strany vystavo-
vatelů, kterých bylo 233, na tomto veletrhu
překonala minulé ročníky a jednoznačným
úspěchem byly i konference Setkání lídrů
čes kého exportu, která se bude konat i v le-
tošním roce (15. 5. 2018) pod názvem Setkání
lídrů českého průmyslu a exportu.

Vystavujte na FOR INDUSTRY 2018

Zúčastněte se pražského veletrhu FOR IN-
DUSTRY 2018 a nabídněte svým zákazníkům
a odborné veřejnosti svoje produkty spolu
s významnými dodavateli strojů a technologií,
kteří se již zaregistrovali!

Budete vystavovat ve společnosti evrop-
ských i světových lídrů v oblasti strojírenských
technologií. Na FOR INDUSTRY 2018 budou
mezi jinými vystavovat i tyto firmy: Tajmac
ZPS, Sandvik Coromant, Taima, Wemac,
Rexim, Style CNC Machines, DEOM s.r.o.,
M&B Calibr, ACD Czech s.r.o., DREKOMA.

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost
energetického sektoru
ENERGO SUMMIT 2018, proběhne druhý den
veletrhu, tj. 16. 5. 2018 v Kongresovém sále
a je koncipován jako platforma pro odbornou
diskusi k otázkám dalšího rozvoje energetiky
v ČR i EU. Hlavním tématem je nová energe-
tika se spotřebitelem v centru, především
s ohledem na obnovitelné zdroje energie
a energetickou účinnost.

PRO TOP MANAGEMENT PRŮMYSLO-
VÝCH FIREM, STÁTNÍ SPRÁVU A VYSO -
 KÉ ŠKOLY JE VSTUP ZDARMA!  Registro-
vat se můžete již nyní na www.energosum-
mit.cz Vzhledem k omezenému počtu do-
poručuje organizátor si rezervovat místo
včas.

Sháníte zaměstnance? 
Buďte součástí FOR JOBS 
Na nedostatek technických pracovníků si stě-
žuje většina výrobních podniků. Právě proto
vznikla dvoudenní doprovodná akce veletrhu
FOR INDUSTRY s názvem FOR JOBS (15. –
16. květen), která má za cíl propojit nabídku
volných pracovních míst v technických obo-
rech, cílovou skupinu odborných návštěvníků
veletrhu FOR INDUSTRY a také tradiční spo-
lupráci se studenty technických směrů SŠ
a VŠ. Mezi přihlášenými jsou např. Úřad
práce, Elmep, Aero Vodochody, ČEZ. Více na
www.forjobs.cz �

Registrujte se ještě dnes. 
Přihlášku nalez nete na www.forindustry.cz

FOR INDUSTRY 
15. – 18. května 2018 | PVA EXPO PRAHA |

www.forindustry.cz

Více veletrhů 
– více obchodních příležitostí pro prodejce strojů
Firmy, které si již vyzkoušely, jak rozsáhlé obchodní příležitosti přináší pravidelná účast 
na strojírenských veletrzích, často stojí před rozhodnutím, kterých veletrhů se zúčastnit.
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Ministryně hospodářství a práce Dr. Ni-
cole Hoffmeisterová-Krautová zdůraz-
nila, že položení základního kamene je

také zásadním stavebním kamenem dobré bu-
doucnosti Bádenska-Württemberska jako pro-
ducenta automobilů: „Factory 56 spojuje do-
hromady dva globální trendy, které mají právě
pro naši zemi naprosto zásadní význam: digita-
lizaci výroby a modely vozidel zítřka.“ Pouze
v případě, že budou mít výrobci v obou oblas-
tech správné odpovědi na výzvy, před nimiž
stojíme, může Bádensko-Württembersko
v dlouhodobém horizontu obhájit svou pověst
prémiové průmyslové země a zajistit svým
obyvatelům blahobyt. Podle jejích slov je úko-
lem státu chránit tuto cestu podporováním ino-
vační síly. Factory 56 bude uvedena do provozu
na začátku příštího desetiletí. Výroba se zaměří
na osobní vozy a elektromobily vyšší a luxusní
třídy, jakož i robotizovaná vozidla taxislužby.
Mezi ně patří mimo jiné i nová generace třídy
S a první elektromobil produktové a technolo-
gické značky EQ „made in Sindelfingen“. 

Na staveništi dojde k přemístění 700 000 m3

zeminy. Základní plocha je 220 000 m2. To od-
povídá cca 30 fotbalovým hřištím. Ocelová kon-
strukce si vyžádá přibližně 6400 tun oceli –
téměř stejné množství jako Eiffelova věž v Pa-
říži.

Nejmodernější technologie 
sériové výroby
Koncept výroby závodu Factory 56 stanovuje
nová měřítka v globálním automobilovém prů-
myslu. Zahrnuje mimo jiné spolupráci mezi za-
městnanci a stroji, jakož i digitálně podporo-
vané procesy včetně organizace práce, logistiky
a řízení kvality. Továrna bude přitom ve smyslu
Průmyslu 4.0 kompletně digitalizována a pro-
pojena s ostatními provozy globální výrobní
sítě. Zásadním atributem je 360° síťové propo-
jení v rámci celého řetězce tvorby hodnot – od
dodavatelů přes vývoj, design a výrobu až po
zákazníka. V budoucnosti například mají dokon-
čená vozidla automatizovaně sjíždět z montážní
linky a dojet k nakládací stanici. Již dnes mohou

zákazníci, kteří si koupili nový automobil, exklu-
zivně nahlížet do výroby svého vozidla v růz-
ných závodech v Německu prostřednictvím ap-
likace Mercedes me a na internetu pod heslem
„digitální radostné očekávání“, a zpestřit si tak
čekací lhůtu před dodáním vozidla.

V montážní hale závodu Factory 56 naleznou
uplatnění nejmodernější technologie Průmyslu
4.0. Bezobslužné přepravní systémy FTS (Fa-
hrerlose Transportsysteme) s koši pro díly auto-
matizovaně zaručí plynulé zásobování pracov-
níků na montážní lince potřebnými kusy a kom-
ponenty. Integrovány jsou rovněž inovativní
technologie identifikace na rádiové frekvenci
RFID (Radio Frequency Identification). Díly a vo-
zidla lze tak digitálně sledovat a vzájemně ko-
ordinovat.

Umělá inteligence, analýzy velkých dat
a předvídavá údržba zajišťují vysokou transpa-
rentnost a významnou podporu při plánování
výroby, řízení a následně i zajišťování kvality.
Rozborem stávajících dat o výrobě lze například
předpovídat možné poruchy nebo nadcházející
potřebu údržby strojů ještě dřív, než k těmto
skutečnostem dojde.

Středem pozornosti člověk

Zaměstnanci budou pracovat na ergonomicky
optimalizovaných pracovištích a budou při
svých činnostech optimálně podporováni digi-
tálními nástroji. Maximální uplatnění zde na-
lezne inteligentní flexibilní technika. Nová orga-
nizace práce umožní zavést pružné modely pra-
covní doby. Odpočinkové zóny budou odpoví-
dat nejnovějším standardům a vybaveny napří-
klad kuchyňskou linkou, pohovkami a infor-
mačními displeji.

Trvale udržitelný 
a energeticky efektivní závod
Pro Factory 56 budou charakteristické modu-
lární struktury budov, které se vyznačují ener-
getickou hospodárností a ekologičností. Vý-
robní hala využije energii z obnovitelných
zdrojů a výrazně sníží emise CO2, spotřebu pa-

liva i množství odpadu. Na střeše závodu bude
fotovoltaická elektrárna, která zabezpečí vý-
robní halu ekologicky získávanou elektrickou
energií. To povede k její roční úspoře 5000
MWh. Elektromobil produktové a technolo-
gické značky EQ, například elektricky poháněné
SUV EQC, by mohl být tímto množstvím elek-
třiny nabíjen 72 000krát ročně. To odpovídá
ujeté vzdálenosti cca 36 milionů kilometrů za
rok (500 km na jedno nabití). Emise CO2 výrob-
ního závodu se sníží v porovnání se současnou
výrobou třídy S v Sindelfingenu o 75 procent.

Konstrukce haly vpustí dovnitř mimořádně
velké množství světla. Architektura Blue Sky tak
podpoří příjemné pracovní prostředí. Navíc lze
v létě udržovat teplotu v hale až o sedm stupňů
nižší, než je venkovní teplota.

Oddělení 
Mercedes-Benz Cars Operations
Mercedes-Benz Cars Operations (MO) zodpo-
vídá za výrobu osobních vozidel ve více než 30
výrobních závodech v celém světě. Tři z nich se
v současnosti nacházejí ve výstavbě. V rámci
flexibilní a efektivní výrobní sítě se 78 000 za-
městnanci zajišťuje toto oddělení centrální
funkce plánování výroby, provoz zkušebního
závodu TECFABRIK, logistiku a řízení kvality.
Mercedes-Benz Cars vyrobil v uplynulém roce
více než 2,4 milionu osobních vozů značek Mer-
cedes-Benz a smart, čímž stanovil sedmý re-
kord v řadě. Výrobní síť se zaměřuje na produk-
tové platformy s předním pohonem (kompaktní
vozy) a zadním pohonem (například třída S, E
a C), platformy SUV a sportovních vozů. Další
výrobní organizace zajišťují produkci poháně-
cího ústrojí (motory, převodovky, nápravy,
komponenty). Základem každé výrobní organi-
zace příslušné platformy je hlavní výrobní
závod, který slouží jako kompetenční centrum
pro zahájení produkce nového modelu, techno-
logie a zajišťování kvality. 

Připraven i na elektrickou mobilitu

V celém světě v současnosti vznikají „elektrická
centra“ pro výrobu elektromobilů a akumulá-
torů. Při každodenní práci se pozornost zamě-
řuje na nepřetržité vylepšování a zdokonalování
moderních výrobních procesů, které umožní
efektivní, flexibilní a ekologickou výrobu bu-
doucích technicky vyspělých vozidel v typické
kvalitě značky Mercedes-Benz. Středem pozor-
nosti jsou ale také zaměstnanci se svým know-
how, jejichž práce je podporována cíleně ergo-
nomickým uspořádáním pracovišť a inteli-
gentní automatizací. Kromě vlastních výrob-
ních závodů sází Mercedes-Benz v rámci růsto-
vého zaměření ve stále větší míře na spolupráci
s externími partnery. �

Zdroj a foto: Mercedes-Benz Cars 
Česká republika

Budoucností výroby automobilů je Factory 56 
Mercedes-Benz Cars představuje pod označením Factory 56 nejmodernější výrobu automobilů ve
světě. „Společnost staví automobilku budoucnosti a kombinuje v ní tři progresivní vlastnosti: Je
především kompletně digitální a flexibilní – a uvádí v život pojem ‚zelená výroba‘. Jako vynálezce
automobilu nyní nově vynalézáme také jeho výrobu,“ říká Markus Schäfer, člen představenstva divize
Mercedes-Benz Cars, zodpovědný za výrobu a dodavatelské řetězce.



Takový byl celkový dojem z akce ba-
vorského hospodářského fóra
OWWF (OstWestWirtschaftsForum

Bayern e.V.), která se konala v budově ba-
vorského parlamentu a přilákala zhruba
šedesát zájemců z diplomatických, hospo-
dářských, logistických a regionálních
kruhů. 

Učastníky prezentace přivítal a akci mo-
deroval prezident OWWF Eberhard Sinner,
zkušený politik, bývalý bavorský ministr
v několika resortech např. pro spolkové
a evropské záležitosti. Hlavním vystupují-
cím byl Dr. Ernst Schmied, předsedající
Danube Macro Region Business Week -
DMRBW 2017 v říjnu minulého roku ve
Vídni a v Linci. (V říjnu 2017 ještě proběhlo
6. Výroční forum Podunajské strategie
v Budapešti.) Globální pohled Dr. Schmi-
eda ještě doplnil svými regionálními zku-
šenostmi z metropolitní oblasti Norimberk
ředitel přístavu Hafen Nürnberg-Roth
GmbH Harald Leupold. Následná živá di-
skuze přinesla řadu dalších zajímavých po-
znatků z běžného života. 

Dynamický region 
přímo před branami Bavorska
Podunají s délkou řeky Dunaj téměř
3000 km představuje nejvíce mezinárodní
povodí na světě. Podunajská strategie Ev-
ropské unie – „EUSDR“ zahrnuje 14 zemí:
mimo členských zemí EU – Německo resp.
Bádensko-Württembersko a Bavorsko, ČR,
Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovin-
sko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko –
také nečlenské – Srbsko, Bosnu a Hercego-
vinu, Černou Horu, Moldávii a Ukrajinu.
Proto je jejich součinnost nanejvýš aktu-
ální a EUSDR je vhodným prostředkem ko-
ordinace.

Ekonomický rozvoj v zemích Podunajské
strategie je dynamický (viz obrázek), a je
známo, že doprava v Evropě roste až 4x
rychlejším tempem než ekonomika. Samo-
zřejmě se i zde v diskuzi objevil argument:
„Proč bych jako zákazník riskoval prob-
lémy s vodní dopravou, když za téměř stej-
nou cenu mohu poslat zboží rychle a spo-
lehlivě kamionem.“ Důsledky tohoto uva-
žování pociťují evropští obyvatelé denně
na přeplněných dálnicích. Přitom někdy
i jednoduchá opatření mohou znamenat
vykročení správným směrem. Např. Švý-
carsko zákazem nočních jízd kamionů zvý-

hodnilo železnici, která je tak v alpské zemi
mnohem více využívaná pro nákladní pře-
pravu než v Německu. Ve srovnání s jinými
evropskými toky jako Rýn je Dunaj využí-
ván hospodářsky velmi málo – jen asi z de-
seti procent jeho potenciální kapacity pro
vodní dopravu. Představuje totiž jedineč-
nou přírodní oblast, zajišťující zachování
biodiverzity, a proto je třeba i dále postu-
povat velmi uvážlivě. Přesto je třeba se za-
bývat i rozumným rozvojem využívání do-
pravního potenciálu Dunaje. Jinak ale již
nyní existuje řada oblastí, kde lze inten-
zivně spolupracovat. Jsou shrnuty ve čty-
řech prioritních osách a z nich vyplývají-
cích 11 prioritních oblastech – viz obrázek.
Každou prioritní oblast koordinují dvě
země. Bavorsko v rámci Podunajské stra-
tegie spolukoordinuje oblasti 1) bezpeč-
nosti + boje proti organizované kriminalitě,
2) ochrany životního prostředí, ale je sa-
mozřejmě aktivní – stejně jako ostatní
země - i v dalších oblastech, které koordi-
nují jiné státy. Například ochrana životního
prostředí ve východním a jižním Podunají
zatím zdaleka neodpovídá úrovni třeba
v Německu, proto by se Bavorsko chtělo
soustředit na oblasti např. ochrany proti
povodním, čistotě ovzduší, odpadovému
hospodářství a recyklaci odpadu. Už exis-

tují i konkrétní projekty na zacházení s od-
padem, odvíjené v rámci programu
„Bayern-Fit for Partnership“ koordinova-
ném bavorským Ministerstvem hospodář-
ství resp. jeho podřízenou společností
Bayern International.   

Zapojení programu INTERREG obtížné,
ale Bavorsko řeší
Finanční podpora EUSDR se uskutečnuje
hlavně pomocí programu Interreg – kon-
krétně jednoho z podprogramů: Danube
Transnational Programme (DTP).  Celkové
finanční vybavení kohézní politiky EU je
dostatečné – např. v období 2007-2013 po-
skytla EU v jejím rámci okolo 100 miliard
eur. Účastníci akce se ovšem shodli v tom,
že čerpání finančních prostředků z pro-
gramu Interreg je administrativně velmi
náročné i s přihlédnutím k subjektům,
které se o tuto formu podpory u DTP zají-
mají – například menší obce. Je nutná ko-
ordinace více partnerů, vyplňování rozsá-
hlých dotazníků a úspěšnost nakonec bývá
okolo 40-60 %. Proto Bavorsko vytvořilo
vlastní „předpolí“ programů Interreg na
bavorském Ministerstvu financí pod ná-
zvem „Start Transnational“. Jedná se o je-
dinečný projekt i z pohledu jiných spolko-
vých zemí. Také projekty bavorských sub-
jektů v rámci Podunajské strategie zde
mohou být předběžně prodiskutovány
a podpořeny. Dvě poradenské kanceláře
ministerstva jsou zřízeny dokonce přímo
v bavorských pohraničních regionech.
Úspěšnost projektů s bavorskými účast-
níky se podle bavorského ministra financí
Södera takto zvyšuje o 40 %.

Metropolitní oblast Norimberk 

Norimberk je s překladem 15 milionů tun
zboží ročně největším multifunkčním a lo-
gistickým centrem v jižním Německu. Zá-
roveň je významným uzlem na Evropském
kanálu Rýn-Mohan-Dunaj, který byl dobu-
dován v roce 1992 a spojuje Dunaj
s Rýnem. I když ředitel přístavu Norim-
berk-Roth Harald Leupold připustil, že 80
procent vodní dopravy probíhá směrem na
Rýn, je význam jižní cesty k Dunaji a Čer-
nému moři také nezpochybnitelný. Některé
podniky - jako výroba mnohatunových
transformátorů Siemens nebo dieselových
motorů MAN - by nebyly v Bavorsku udr-

Bavorsko podporuje Podunajskou strategii 
a zkoumá novou Hedvábnou cestu
Dunajský makroregion představuje neobyčejně zajímavou oblast se zhruba 115 miliony obyvatel, která je
plná dramatických protikladů, a přesto představuje obrovský rozvojový potenciál. Úvahy o budoucnosti
Podunají jsou ještě dynamizovány předpokládanou návazností na Čínou intenzivně prosazovaný projekt
nové Hedvábné stezky. Ne všichni evropští politikové jsou čínským záměrem nadšeni, někteří se obávají, že
bude prostředkem další čínské expanze do Evropy a dalších cílových oblastí. Bavorsko mezitím zvolilo
cestu široké podpory rozvoje Podunají. K čínskému projektu se Bavorsko staví otevřeně a pragmaticky. To
znamená „nečekat, co na nás příjde, ale včas, pečlivě a aktivně zkoumat všechny výhody i rizika
a postupně ‚přetavit‘ na cílenou spolupráci, která bude výhodná pro všechny účastníky projektu.“ 
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Podunajská strategie EU je realizována na
základě Akčního plánu, založeného na 4 pilířích
s 11 prioritními oblastmi. Pramen: Úřad vlády ČR



žitelné, kdyby neexistovala možnost lodní
dopravy. Také z turistického hlediska do-
chází v poslední době k rozkvětu dunajské
vodní cesty. Jen v posledním roce využilo
Norimberk zhruba 150 tisíc turistů k ná-
stupu na výletní lodě. Podobný vývoj lze
sledovat i v Bambergu, Regensburgu
a dalších městech. Metropolitní oblast No-
rimberk přímo participuje na rozvojové
strategii nové Hedvábné stezky OBOR =
One Belt and One Road Iniciative. 

Návaznost na novou Hedvábnou stezku
se dá očekávat
Bavorsko chápe projekt nové Hedvábné
stezky racionálně tak, že mu nelze zabránit
– koneckonců je většinou v režii Číny -
a proto je vhodné k němu přistupovat jako
k šanci a výzvě.  Samozřejmě je přitom po-
třeba velmi pečlivě vyhodnocovat všechna
rizika a případně činit potřebné kroky, jak
jim zabránit. Cílem musí být vzájemně vý-
hodná spolupráce. Na Dunajský makrore-
gion může navazovat jižní pevninská trasa
Hedvábné stezky přes Turecko. Pravděpo-
dobnou námořní trasou, navazující na Bal-
kán a dále Podunají bude větev plánovaná
přes řecký přístav Pireus, ve kterém zaujaly
čínské společnosti dominantní postavení
už před několika lety. 

Nová Hedvábná stezka má zajisté velký
potenciál rozvoje obchodní spolupráce

mezi Asii, Evropou i Afrikou. A nejde
o žádnou vzdálenou perspektivu. Už
v roce 2020 chtějí Číňané vypravovat po
nové Hedvábné stezce 5000 vlaků ročně!
Lze očekávat, že i jiné země budou využí-
vat zlepšenou dopravní infrastrukturu –
např. Indie, která se má stát s počtem oby-
vatel 1,5 miliardy kolem roku 2025 nejlid-
natější zemí světa. Je načase, aby také EU
jako celek zaujala jasné stanovisko a po-
stavila se čelem a konstruktivně k celému
projektu. Čínské straně zatím očividně vy-
hovuje jednání spíše na bilaterální bázi,
během kterých může vystupovat jako do-
minantní partner. Jednání o strategických
otázkách nové Hedvábné stezky je ale
především jedním z globálních strategic-
kých dilemat, ve kterých má existence EU
největší smysl.

Závěr

K dalšímu rozvoji Podunají je zapotřebí
souhry mnoha hráčů, především EU, míst-
ních politiků a hospodářské sféry. Bez kon-
krétního ekonomického přínosu a přidané
hodnoty nelze dospět ke skutečnému roz-
květu regionu. Je nutné přesvěčit velké
společnosti („Blue Chips“), aby například
při plánování dodavatelských řetězců u no-
vých výrobků přihlédly k subdodavatel-
ským možnostem Podunají a v logistice
k dunajské vodní cestě. Takový přístup by

logicky přitáhl i malé a střední firmy a při-
spěl k dalšímu rozvoji Podunají.   

Danube Macro Region Business Week -
DMRBW 2018 se uskuteční letos ve Vídni
a v dalších rakouských městech v týdnu od
8. října 2018. Akci organizuje rakouský
Senat der Wirtschaft – na politických stra-
nách nezávislá organizace (Think – resp.
Do-Tank, neboť je hodně prakticky zamě-
řená.)  Uvedenou akci pořádá už od roku
2013 v rámci svého programu European
Economic Danube Forum – EEDF.

OstWestWirtschaftsForum – OWWF

Kořeny OWWF sahají až do roku 1968, kdy
byl založen jeden z jeho předchůdců Ost-
WestWirtschaftsClub Bayern (OWWC). Je
platformou pro výměnu zkušeností a infor-
mací mezi představiteli hospodářství, po-
litiky, vědy, umění a kultury se zaměřením
na střední, východní a jihovýchodní Ev-
ropu. Mottem fóra je: „Z bariér stavět
mosty“ - „Aus Barrieren Brücken bauen.“
V čele organizace jsou mimo Eberharda
Sinnera další zkušení politikové jako státní
tajemník bavorského ministerstva hospo-
dářství Franz Pschierer, nebo bývalý bavor-
ský ministerský předseda Dr. Günther
Beckstein. �

Zdeněk Fajkus, 
Mnichov 
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Podunajská strategie EU zahrnuje 14 členských i nečlenských zemí Ekonomický růst zemí Podunají v letech 2006-2016. Pramen:  ©CVI

Hlavní koridory nové Hedvábné stezky včetně námořních tras. Pramen:  ©CVI Průmyslové kapacity se přesunují na východ. Pramen:  ©CVI



Stávající čistírna byla postavena v 60.
letech minulého století. Přestože
prošla několika přestavbami a rozší-

řením, nikdy se vzhledem k rychlému roz-
voji metropole nedosáhlo uspokojivé ka-
pacity a míry přečištění. V současné době
ÚČOV zajišťuje čištění cca 95 % celkové
produkce odpadních vod z Prahy od téměř
1,2 milionů obyvatel. ÚČOV velmi účinně
odstraňuje z odpadních vod nerozpuštěné
látky a biologicky odbouratelné organické
znečištění, ale problémem je nedostatečné
odstraňování dusíkatých látek. Ročně
se v ní vyčistí 110 000 000 m³ odpadních
vod. V roce 2004 bylo rozhodnuto jednak
o její modernizaci a dále o rozšíření čistírny

Beton pro největší stavbu v Praze
Největší stavbou v hlavním městě je v současné době dostavba Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) 
v Praze na Císařském ostrově. 
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Největší složkou betonu je kamenivo, které se na místo výroby betonu v Praze dováží ze vzdálených lomů na severu Čech nejčastěji nákladní dopravou,
nebo ekologicky po vodě.

Graf složení 1 m3 běžného betonu: 80 % kamenivo, 14 % cement a 6 %voda



mimo současné území, a to do prostoru bývalé zahrádkářské ko-
lonie. V tuto chvíli tedy probíhá výstavba Nové vodní linky, což je
svým rozsahem v současnosti největší betonová stavba v Praze.
Výhradním dodavatelem betonů je TBG METROSTAV. Výstavba
byla zahájena koncem roku 2015 a počítá se s dokončením letos
v srpnu.  

Pro stavbu bylo doposud dodáno celkem asi 160 000 m3 betonu
z blízké betonárny TBG METROSTAV. Vysoké nároky na množství
betonu si vyžádaly složité plánování, zásobování a dodávky mate-
riálů pro jeho výrobu. Vzhledem k omezené kapacitě skládkování
písku, kameniva i cementu bylo nutné sladit kontinuitu dodávek
těchto materiálů. Největší podíl na výrobě betonu má složka jem-
ného i hrubého kameniva. Pro jeho výrobu na stavbu ÚČOV bylo
třeba dopravit 300 000 tun kameniva z kamenolomů, které se na-
chází na sever od Prahy. Díky strategické lokaci betonárny u břehu
Vltavy bylo možné kamenivo dovážet výhradně lodní dopravou.
Ušetřilo se tak 10 000 cest nákladních automobilů přes již tak vytí-
žené dopravní uzly v Praze jako jsou ulice V Holešovičkách či Po-
vltavská. Lodní doprava uspořila téměř 1 000 000 km ujetých ka-
miony na silnicích, v důsledku to znamená menší opotřebení silnic
(výtluky, vyjeté koleje apod.), plynulejší dopravu, menší prašnost,
snížení hluku, menší nehodovost a zejména méně škodlivých látek
vypuštěných do ovzduší. Při uvedených vzdálenostech jde o cel-
kovou redukci 500 000 gramů emisí toxického oxidu uhelnatého
(CO), které by se rozptýlily do ovzduší. 

Stejně tak se osvědčilo z hlediska ekologie významné umístění
betonárny v centru města, v těsné blízkosti stavby, neboť auto-
domíchávače s betonem zásobující stavbu, prakticky vůbec ne-
zatěžovaly silniční dopravu v Praze. I v budoucnu bude stavba
ÚČOV šetrná ke svému okolí, neboť se plánuje její celé zakrytí
parkem. �

Specialisté na lasery a frézky

Vyřešte si efektivitu 
výroby.

Řežte ocel přesně, 
minimalizujte prořezy

a přidejte k tomu
hranu řezu

Přesné
Výkonné

www.hsg-laser.eu
sales@4isp.cz
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Betonárna Libeň
Betonárna Libeň je novou betonárnou, která byla postavena
pro zásobování vy� stavby vnitřního pražského okruhu beto-
nem a slouží také pro další velkou stavbu ÚČOV. Je vybavena
nejmodernějším řídicím systémem, prachovými a hlukový� mi
filtry. Tato betonárna je jednou ze dvou betonáren v hlavním
městě (vedle betonárny na Rohanském ostrově), která má
ekologicky přizpůsobené dopravní cesty, aby tak byl omezen
negativní vliv těžké mechanizace na její okolí. Je kompletně
zařízena pro příjem materiálu lodní dopravou. Na břehu 
Vltavy je u betonárny vybudováno přístaviště, dovezený ma-
teriál se z lodi vyloží pomocí jeřábu a je podzemním kolekto-
rem pod cyklostezkou a čtyřproudou vozovkou z tunelu
Blanka dopravován na skládky v areálu betonárny. Tento způ-
sob ekologického zásobování města betonem z betonáren,
které jsou v jeho centru a zároveň na břehu řeky, je ve světě
velmi oblíbený, podobně fungují betonárny například
v Londy� ně či Paříži.



Jeřábové háky společnost Huisman
prozatím nakupuje u subdodavatele,
jako výkovek nebo odlitek. Z hlediska

nákladů je kování v malých sériích drahá
technologie. Každý složitější tvar se ková
ve speciální formě a předpokládá časově
náročnou přípravu výroby. A právě limity
klasických technologií a rozvoj automati-
zace daly společnosti Huisman impuls pro
využití 3D tisku. Do zkoumání možností vy-
užití 3D techniky "Wire & Arc Additive Ma-
nufacturing" (WAAM) se zapojil český
závod společnosti Huisman ve Sviadnově
před dvěma lety. Na základě koncepce vy-
tvořené nizozemskou centrálou probíhá
v Česku praktické 3D navařování se všemi
potřebnými záznamy, s nimiž se v nizo-
zemském Schiedamu dále pracuje, prová-
dějí se materiálové, pevnostní a zátěžové
testy, zpracují technické a grafické výstupy.
První a zatím jediný vytištěný vzorek jeřá-
bového háku o rozměrech 70 x 50 x 10 cm
a hmotnosti 90 kg vznikal v českém závodě

v průběhu dvou měsíců. Na tisk byl využit
svařovací robot Panasonic a navařování
MAG (metal activ gas) metodou trvalo 23
hodin a 4 minuty čistého času. 

„V procesu 3D tisku je nutno udržet op-
timální teplotu tavné lázně svarových hou-
senek, aby došlo ke konzistentnímu spo-
jení materiálu v celém průřezu a nezbortil
se tištěný tvar. Úskalím zůstává kvalita vý-
sledného povrchu, který je poněkud
“zvrásněný“, a certifikace celé této progre-
sivní technologie“, hodnotí metodu
WAAM koordinátor projektu Daniel Bílek
ze společnosti Huisman Konstrukce a do-
dává, že výrobek vytištěný na svařovacím
robotu musí splňovat všechny charakteris-
tiky dle zadávací výkresové dokumentace,
jako jsou tvar, jakost materiálu a pevnostní
vlastnosti.

V blízké budoucnosti Huisman usiluje
o vylepšení procesu WAAM ve smyslu sní-
žení nákladů a rozšíření výrobního portfo-
lia u tištěných komponentů. �

Huisman úspěšně otestoval první jeřábový hák na světě
vyrobený 3D tiskem
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun
a souvisejícími kontrolami v souladu s nejpřísnějšími kritérii. Jeřábový hák určený pro námořní
průmysl vyrobila sviadnovská pobočka společnosti Huisman, zátěžové testy probíhaly v mateřské
společnosti v Nizozemí. 
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Posílit spolehlivost dodávek energie
a energetickou soběstačnost podniku,
snížit provozní náklady za energie

a přispět k ochraně životního prostředí –
pádné důvody, proč si teď řada českých
podniků pořizuje vlastní fotovoltaické elek -
trárny. Rostou na střechách malých provo-
zoven i průmyslových hal a skladů nebo ad-
ministrativních budov. 

I když se jedná o poměrně náročnou inves-
tici, možnost získat dotace návratnost vý-
znamně zkracuje. Očekávaná životnost foto-
voltaických systémů je až 30 let, návratnost
investice do střešní fotovoltaiky je již do 10
let v závislosti na velikosti instalovaného vý-
konu, vlastní spotřebě a výši případné do-
tace. Navíc pořizovací náklady na panely fo-
tovoltaiky v posledních letech klesají. Vážní
zájemci by však s rozhodnutím neměli
dlouho váhat, o dotaci lze žádat už jen do 30.
dubna. Druhá šance získat od státu finanční
podporu se naskytne na začátku podzimu. 

ČEZ ESCO nainstaluje 
i pomůže s dotací
Minimální výše dotace v poměrně štědrém
titulu Úspory energie činí pro jednoho žada-
tele 300 tisíc korun, u velkých průmyslových
podniků se však počítá v řádech desítek až
sta milionů korun. Míra finanční podpory
z uznatelných nákladů na instalaci FVE před-
stavuje pro velké podniky 60 %, pro střední
70 % a malé firmy 80 %. Lze ji čerpat jak na
solární elektrárny bez akumulace elektřiny,

tak na elektrárny s vlastními bateriovými sy-
stémy pro ukládání vyrobené energie. Ně-
kteří dodavatelé technologií také rovněž za-
jišťují přípravu žádosti o dotace. 

„Nedodáváme jen technologie, dodáváme
řešení pro zákazníka. Každá střecha je jiná,
každý podnik má své specifické potřeby a my
se jim přizpůsobíme. Připravíme indikativní
nabídku na klíč, včetně projektové dokumen-
tace, možnosti financování, administrativy
a zprostředkujeme zpracování žádosti o do-
taci. Chceme, aby měl zákazník co nejméně
práce, vše potřebné za něj vyřídíme my,“ říká
Lucie Bedrníčková, ředitelka firmy ČEZ So-
lární, která je jedničkou na českém trhu střeš-
ních fotovoltaických elektráren.  

Pokud je žádost kvalitně připravená odbor-
níky, je pravděpodobnost úspěchu vysoká.
Podmínkou získání dotace je to, že projekt
musí být realizován na území ČR mimo hlav-
ního města Prahy. Dalším předpokladem je
umístění FVE na střeše nebo stěně budovy
a minimálně 80 % její produkce elektřiny
musí sloužit pro vlastní potřebu podniku. 

ČEZ Solární, která je součástí inovativní
skupiny ČEZ ESCO, garantuje majitelům FVE
záruku 25 let na 80% výkon panelů a 10 let na
samotné panely. Doplňkově lze u tohoto do-
davatele využít též smluvní možnosti výkupu
přebytků elektřiny a dalšího poradenství.

Spolehlivost provozu podrží baterie

Zařízení FVE se skládá vždy z pěti základních
komponent: panelů, střídačů, konstrukce,

rozvaděče a elektromateriálů s kabely. Kom-
pletní instalace od podpisu smlouvy k připo-
jení trvá dva až pět měsíců. 

Vylepšit provozní náklady může střešní
fotovoltaika i malým podnikům. Příkladem
je instalace na střechu pelhřimovského
autoservisu FOPO II. Celkem 131 solárních
panelů o celkovém výkonu 30 kWp se stalo
zdrojem efektivně vyrobené energie
k přímé spotřebě v autoservisu. Součástí
realizace bylo také napojení na stávající sy-
stém ohřevu teplé vody. Výsledkem jsou
nulové přetoky vyrobené elektřiny do sítě
a současné měsíční úspory nákladů na
energii 10 tisíc korun. Během instalace so-
lárního systému nebylo nutné přerušit
běžný provoz autoservisu.

Stále používanějším doplňkem k fotovol-
taice jsou také bateriové systémy pro aku-
mulaci energie. ČEZ ESCO uvedlo do pro-
deje nejmodernější typ takového systému,
takzvaný „Battery box“, splňující vysoké
nároky nejen na kapacitu a její navyšování,
ale i na cenu.  Tato záložní baterie zabrání
mikrovýpadkům v dodávce elektřiny, kolí-
sání napětí a je schopna po omezenou
dobu zajistit provoz linky, než zas proud
začne jít. To je zásadní z pohledu energe-
tické bezpečnosti a firmám může zachránit
značné finanční prostředky. �

Více o střešní fotovoltaice:
http://www.cezsolarni.cz/ 

Firmy teď mají možnost získat miliony korun 
na střešní fotovoltaiky
Střešní elektrárna pokryje část spotřeby podniku a v kombinaci s baterkami i zajistí provoz během
výpadků sítě. O dotace mohou žádat malé i velké firmy. Maximální podpora je až 100 milionů korun.
Podávání žádostí v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
končí 30. dubna, další vlna přijde na podzim. 



Stechnologiemi a know-how pří-
bramské firmy ZAT se můžete setkat
především ve světě. „V současné

době jde na export téměř 70 procent naší
produkce. Kromě Evropy se nám daří do-
stávat i na exotické trhy Indonésie, Kari-
biku, Asie i Afriky, náš řídicí systém na-
jdete také ve sluneční elektrárně v Austrá-
lii. Kromě znalosti tamních legislativ a při-
způsobení se specifickým požadavkům zá-
kazníků je to především i díky neustálým
inovacím,“ říká Ivo Tichý, člen představen-
stva ZAT. 

ZAT představil čtvrtou generaci řídicího
systému SandRA (Safe and Reliable Auto-
mation) v roce 2011. „V současné době se
zaměřujeme na rozšíření jeho funkčnosti,
kybernetické bezpečnosti a inovace zvyšu-
jící kvalitu dodávek,“ konstatuje Pavel
Kulík, technický ředitel společnosti ZAT.

Rozšíření technologií 
pro VVER 1200 i malé reaktory
V oblasti jaderné energetiky patří ZAT
mezi přední světové dodavatele. Jeho
technologie a know-how najdete na deseti
procentech jaderných elektráren ve světě
a na třetině v Evropské unii. „Naše řídicí
systémy nasazujeme na reaktory typu
VVER 1000 a 440. V letošním roce se za-
měřujeme na vývoj řízení pro reaktory
VVER 1200. Chceme tím rozšířit portfolio
produktů a podílet se tak na výstavbě no-
vých jaderných elektráren s touto techno-
logií,“ upřesňuje Karel Stočes, ředitel di-
vize Jaderná energetika. Na opačném vý-
konnostním pólu stojí malé reaktory.
Podle Stočese se firma zaměřuje i na tuto
oblast. ZAT dodal Centru výzkumu Řež ří-
dicí systém pro malý výzkumný reaktor
a podílí se na vývoji jaderného reaktoru
čtvrté generace. Novou vývojovou zakáz-
kou je i realizace prototypu systému pro
řízení malého reaktoru Labgene v Brazílii,
na které se podílí společně se Škodou JS.
„V obou případech navazujeme na naše
stěžejní produkty, což jsou regulační a bez-
pečnostní systémy řízení pohonů regulač-
ních kazet reaktoru a regulační systém vý-
konu reaktoru,“ říká Stočes. Podle něj tak
firma reaguje na trend vývoje jaderných
technologií ve světě, kde chce podchytit
část trhu.

Uplatnění v distribuci energie
i obnovitelných zdrojích
ZAT významně rozšiřuje své pole působ-
nosti i v dalších oblastech energetiky. Pří-
ležitosti pro uplatnění řídicího systému
SandRA se firmě otevírají v distribuci elek-
trické energie i v obnovitelných zdrojích.
ZAT v současné době významně investuje
do oblasti akumulace energie, kde s rozvo-
jem obnovitelných zdrojů vidí příležitost
pro uplatnění svých produktů u regulace

frekvence a řízení nabíjecího/vybíjecího
cyklu akumulátoru. 

Komunikace 
i kybernetická bezpečnost
Aktuálním tématem letošního roku je vzdá-
lený přístup. Týká se především topolo-
gicky rozsáhlých systémů, jako je monito-
ring různých produktovodů, ale i dálko-
vého servisu, kdy lze zařízení přeprogra-
movat dálkově. „Zabývali jsme se přede-
vším zvýšením kybernetické bezpečnosti.
Implementovali jsme do našich řídicích
stanic nástroj Open VPN, díky němuž zaří-
zení v síti komunikují šifrovaným protoko-
lem,“ upřesňuje Pavel Kulík. Do oblasti ko-
munikací patří i implementace protokolu
dle standardu IEC 60870-5-104. V loňském
roce jej firma nasadila jako součást řídi-
cího systému SandRA ve vodní elektrárně
Lipno I. Elektrárna je tak řízena přes vzdá-
lený přístup z dispečinku ve Štěchovicích
a je bezobslužná. 

Dálková diagnostika

Ve vývoji řídicího systému SandRA se ZAT
zaměřil také na oblast inženýrských ná-
strojů, kde firma vyvinula aplikačně nezá-
vislý diagnostický systém. V případě ne-
standardní události, například resetu sta-
nice, ztrátě komunikace s jednotlivými
des kami nebo pouhém překročení roz-
sahu některého ze vstupů aj. se událost
automaticky přenese na diagnostickou
stanici a zaznamená se do databáze. „Kaž-
dému typu události je možné přiřadit
jednu z osmi úrovní důležitosti a podle
této úrovně události třídit a vyhledávat.
Díky centrálnímu zpracování má uživatel
rychlý přehled, k jaké události a v jakém
čase v jednotlivých stanicích došlo,“
upřesňuje Kulík.

Simulace řízené technologie
v reálném čase
ZAT se nezaměřuje pouze na novinky ve
vývoji řídicího systému a jeho funkčností.
Důležitý je také proces neustálého zlepšo-
vání kvality dodávek. Mezi tyto inovace
patří simulace řízené technologie v reál-
ném čase, na jejímž vývoji firma spolupra-
covala se Západočeskou univerzitou
v Plzni. „Jsme schopni simulovat některé
typy řízených technologií, v současné
době jde o jaderný reaktor, parní turbínu
a generátor. Již při zkouškách v závodě
můžeme velmi dobře odladit řídicí soft-
ware tak, aby aplikace v reálném provozu
byla provedena co nejrychleji a bez potíží,“
doplňuje Kulík. Ukázka simulace řízení vý-
konu jaderného reaktoru byla součástí le-
tošního Zákaznického dne, kde ZAT svým
zákazníkům a partnerům představil nové
technologie. 

Konfigurátor hardware, zkušební EMC
komora i integrovaný tester

Nástrojem, který zvyšuje kvalitu projektů
ZAT, je také konfigurátor hardwaru. Jde
o webovou aplikaci, která slouží především
projektantům při tvorbě prvotní sestavy ří-
dicího systému. Inovací v podobě obměny
novým přístrojovým vybavením prošla i ko-
mora pro testování odolnosti řídicích sy-
stémů proti elektromagnetickému rušení.
Na zákaznickém dnu se mohli účastníci se-
známit s jednotlivými typy zkoušek a jejich
průběhem. Další novinkou, která směřuje
ke zvýšení kvality produkce, je integrovaný
tester komponent stanic SandRA Z100. 

Nové aplikace 
v řídicím systému SandRA
V oblasti nových aplikací řídicího systému
SandRA firma v loňském roce uvedla na
trh trenažér budicí soupravy generátorů,
který už nasadila v polské teplárně Kato-
wice. „Dalším novým produktem, který
jsme vloni instalovali na instrumentaci
SandRA Z110, je synchronizátor generá-
toru. V případě zakázky ve vodní elektrárně
Lipno byl ještě součástí aplikace budicí
soupravy, dnes už máme připravený pro-
jekt na samostatnou dodávku fázovače,“
upřesňuje František Kural, ředitel divize
Energetika. Další inovací je automatická
sekundární regulace napětí a výkonů.
Firma v letošním roce pracuje i na certifi-
kaci nadotáčkové ochrany turbíny. Příleži-
tosti pro uplatnění řídicího systému
SandRA se otevírají i v oblasti řízení rozvo-
den, které ZAT úspěšně realizuje v elektrár-
nách Lipno, Mělník, Opatovice či na Kubě. 

Internet věcí 

Oblast internetu věci je zajímavá také pro
průmyslové aplikace. ZAT v tomto směru
přichází s novou produktovou řadou urče-
nou ke sběru a bezdrátovému přenosu dat.
Jde o energeticky nenáročné moduly bez
potřeby síťového napájení, které přenášejí
šifrovaná data on-line do dispečinku po-
mocí bezdrátové komunikace sítí IoT –
LoRa, SigFox, IQRF. Zařízení může bez
údržby sbírat a přenášet data několik let.
„Využití vidíme například u tepláren nebo
v plynárenství,“ konstatuje Václav Janoch,
ředitel divize Smart systémy. 

Smart systémy

Oblast plynárenství spadá v ZAT pod divizi
Smart systémy. Zaměřuje se především na
řízení distribuce plynu, kde klade důraz na ky-
bernetickou bezpečnost a zabezpečení VPN
v komunikačních sítích. „V oblasti telemetric-
kých stanic jsme nově vyvinuli software pro
řízení regulačních a předávacích stanic plynu
s plně integrovaným web serverem obsahu-

Novinky v řídicích systémech pro energetiku a průmysl 
Kybernetická bezpečnost, nové protokoly v komunikacích či aplikačně nezávislá diagnostika řídicího
systému. To jsou hlavní trendy ve vývoji řídicích systémů pro letošní rok české společnosti ZAT. 
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jícím speciální přenosové protokoly včetně
podpory wi-fi,“ upřesňuje Janoch. Do divize
Smart systémů se řadí i drážní systémy, kde
ZAT dodává technologie už řadu let. Zamě-
řuje se na dodávky dispečerské řídicí tech-
niky, dálkové diagnostiky technologických
systémů a elektrodispečinků. „Aktuálně pra-
cujeme na virtualizaci serverů. Do našeho ří-
dicího systému jsme implementovali nové
technologie, a to autentizaci komunikačních
protokolů, zabezpečenou komunikaci po-
mocí šifrování i chybová hlášení na úrovni
TRAP zpráv. V tomto roce chystáme zainte-
grovat do všech našich dodávek databázi
Pertinax DB, která spravuje data v jednotném
systému,“ dodává Janoch.

Špičková výroba

Řídicí systémy společnosti ZAT mají život-
nost patnáct a více let. Ceněnou vlastností
mezi klienty je především jejich bezporu-
chovost a bezpečný chod. Je to také dáno
kvalitou výroby i bezpečnostními procesy.
ZAT investoval v posledních letech do vý-
roby přes 30 milionů korun a disponuje
moderními linkami schopnými osadit i nej-
menší součástky dostupné na trhu. Vý-
znamnou inovací v loňském roce byl napří-
klad nákup nové pájecí pece HOTFLOW.
Podle Kulíka je výkon pece 250 až 300
desek řídicího systému SandRA za hodinu.
Firma představila na Zákaznickém dnu také
nový přístroj TED 22, díky němuž směřuje
k výrobě bez papírové dokumentace. 

Úspěchy doma i ve světě

Zájem firem o technologie ZAT je patrný
i z realizovaných zakázek. V oblasti jaderné
energetiky ZAT dodává řídicí systémy do
jaderných elektráren u nás, na Slovensku,
ve Francii, v Maďarsku, na Ukrajině i v Ar-
ménii, nově připravuje projekt pro finskou
JE. V klasické energetice realizuje zakázky
na Kubě, v Austrálii nebo v Indonésii, roz-
víjí také trhy na „starém kontinentě,“ na-
příklad v Polsku či na Islandu. „V České re-
publice pokračujeme v pracích v Elektrár-
nách Opatovice, elektrárně Mělník
i Lipno,“ doplňuje Kural. V oblasti drážních
systémů ZAT realizoval řadu projektů, za
všechny uveďme modernizaci železniční
stanice Česká Lípa či přestavbu zhlaví (část
dopravny s kolejovým rozvětvením) na pl-
zeňském nádraží. V plynárenství uskutečnil
další zakázku na podzemním zásobníku
Štramberk. �
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Společnost ZAT je nejstarší českou fir-
mou v oboru automatizace technologic-
kých procesů s více než 55letou historií.
Je uznávaným dodavatelem zejména
v oborech jaderné energetiky, klasické
energetiky, povrchové těžby a dopravy
surovin, plynárenství, dopravy a prů-
myslových procesů. Firma sídlí v Pří-
brami s pobočkou v Plzni, na Slovensku
a Kubě. Má vlastní vývoj, projekci, vý-
robu, instalaci i servis elektronických za-
řízení, řídicích systémů a jejich kompo-
nent. Je také certifikovaným výrobcem
zdravotnických přístrojů.

Jiří Vopička, ředitel divize Výroba dodávek ZAT

Řídicí systém SandRa pro jadernou energetiku

Bez papírové dokumentace

Vývoj řídicích systémů ZAT v showroomu



Digitalizace stále postupuje a éra, kdy se
z lidí a strojů stanou partneři, je téměř za
dveřmi. Přesto jsou představy o tom, jak

taková budoucnost bude vypadat, prozatím
velmi rozpolcené. Vyplývá to z globálního prů-
zkumu, který zveřejnila společnost Dell Techno-
logies. Zahrnuje odpovědi 3 800 lídrů globál-
ních společností, polovina z nich přitom oče-
kává, že jim automatizované systémy uvolní
čas. Stejné množství z nich je ale opačného ná-
zoru. Pouze 42 procent respondentů se přitom
domnívá, že v budoucnu převezmou část jejich
úkolů stroje, a oni tak budou v práci spokoje-
nější. S touto tezí ovšem nesouhlasí 58 procent
dotázaných. Kvantitativní průzkum provedený
společností Vanson Bourne vychází z klíčového
textu společnosti Dell Technologies Realizing
2030: The Next Era of Human-Machine Part-
nerships (Život v roce 2030: Nová éra partner-
ství lidí a strojů). Podle této studie do roku 2030
umožní nejnovější technologie vznik skutečně
bohatého a interaktivnějšího partnerství mezi
lidmi a stroji, které umožní překonat naše do-
savadní limity. To ostatně odpovídá i očekávání
globálních lídrů – 82 procent z nich předpo-
kládá, že lidé a stroje budou v jejich firmách do
pěti let pracovat jako integrované týmy.

Pohledy dotázaných osobností se výrazně liší
i ve vnímání toho, jestli nová nastupující éra
představuje příležitost, nebo hrozbu, či jak
vážně brát případná rizika1, která to přináší.
Například:
•  48 procent si myslí, že čím více závisíme na

technologiích, tím více můžeme ztratit v pří-
padě kybernetického útoku; 52 procent ta-
ková hrozba netrápí.

•  50 procent firemních lídrů volá po jasně daných
postupech v případě selhání autonomních
strojů; druhá polovina se pro ně nevyslovila.

•  45 procent říká, že počítače budou nuceny
sami rozhodnout, které příkazy jsou dobré
a které zlé; naproti tomu 55 procent takovou
potřebu nevnímá.

„Důvody, proč je podnikatelská komunita tak
polarizovaná, jsou nasnadě,“ komentuje Je-
remy Burton, marketingový ředitel společnosti
Dell Technologies. „Na budoucnost existují
v zásadě dva protichůdné pohledy. Úzkostí ži-
vená představa o zastarávání lidstva, nebo op-
timistický názor, že technologie vyřeší nejzáva-
žnější společenské problémy. Tyto rozcházející
se úhly pohledu mohou organizacím ztěžovat
přípravu na budoucnost, která se právě tvoří,
a nepochybně narušují úsilí lídrů o prosazení
potřebných změn.“ Vzhledem k očekávání vel-
kých změn – poháněných exponenciálně narůs-
tajícím objemem dat a množstvím aplikací, vý-
početního výkonu a konektivity nutné k jejich
využití – podle 56 procent oslovených se budou
muset školy soustředit na výuku dovedností,
spíše než na obsah. Jejich úkolem totiž bude
připravit žáky na povolání, která ještě neexistují.
To potvrzuje prognóza organizace IFTF, že
85 procent povolání, kterým se budeme věno-
vat v roce 2030, zatím ještě neexistuje.

Narážení na bariéry

Mnoho podniků navíc nedokáže dostatečně
rychle reagovat, aby zvládly překonat běžné
bariéry, jež jim brání fungovat jako úspěšná di-
gitální firma. Jen 27 procent firem se domnívá,
že jsou skutečnými lídry ukazujícími cestu
ostatním, a zapojují digitální technologie do
všeho, co dělají. Dalších 42 procent společností
neví, jestli budou v příštím desetiletí konkuren-
ceschopné. Většina (57 procent) si není jistá,
jestli je schopna se změnami udržet tempo.

Hlavní bariéry bránící být v roce 2030 a později
úspěšnou digitální firmou:
1.  Chybějící digitální vize a strategie: 61 procent
2.  Nedostatečná připravenost pracovníků:

61 procent
3.  Technologická omezení: 51 procent
4.  Časová a finanční omezení: 37 procent
5.  Zákony a regulace: 20 procent

Sjednoceni potřebou transformace 

Lídři jsou možná rozdělení ve svém pohledu na
budoucnost i na to, jaké překážky brání změ-
nám. Vzácně se ale shodují, že transformace je
pro jejich podniky nevyhnutelná. Převážná vět-

šina podniků dokonce věří, že do pěti let na
cestě k transformaci výrazně pokročí, bez
ohledu na to, s jakými problémy teď zápasí.

Cíle, kterých pravděpodobně do pěti let dosáhnou:
•  Účinná obrana proti kybernetickým útokům:

94 procent
•  Poskytování vlastní produktové nabídky

v podobě služby: 90 procent
•  Dokončení přerodu na softwarově definova-

nou firmu: 89 procent
•  Výzkum a vývoj budou posouvat organizaci

vpřed: 85 procent
•  Nabídka hyperpropojených zákaznických pro-

středí s prvky virtuální reality (VR): 80 procent
•  Využití umělé inteligence k předvídání zákaz-

nických požadavků: 81 procent

Burton dodává: „Vstupujeme do období
převratných změn. I když podnikoví lídři zastá-
vají protichůdné pohledy na budoucnost, sho-
dují se na potřebě transformace. Z mnoha roz-
hovorů s našimi zákazníky soudím, že se blí-
žíme k přelomovému okamžiku. Podniky se
buď chopí své úlohy, transformují své IT, pra-
covní síly i zabezpečení a budou hrát do bu-
doucna určující roli, nebo zůstanou na chvostu
vývoje.“ �

Představy o budoucnosti jsou velmi protichůdné 
Průzkum společnosti Dell Technologies odhaluje očekávání lídrů globálních podniků od nastupující
éry partnerství lidí a strojů i jejich plány, jak se na tuto éru připravit
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Následující tabulky shrnují předpovědi podnikových lídrů k budoucnosti a ilustrují jejich proti-
chůdné názory na budoucí vliv technologií v našem životě, práci a podnikání obecně:

Náš život

Předpověď Souhlasím Nesouhlasím
Automatizované systémy nám budou šetřit čas. 50 procent 50 procent
Lidé o sebe budou lépe pečovat díky zařízením 
pro sledování zdravotního stavu. 46 procent 54 procent
Lidé budou vstřebávat a spravovat informace zcela novými způsoby. 54 procent 46 procent
Chytré stroje budou fungovat jako správci našeho života a propojovat 
nás se zbožím a službami přesně na míru. 43 procent 57 procent
Bude těžší se od technologií odpojit. 42 procent 58 procent

Naše práce

Předpověď Souhlasím Nesouhlasím
Budeme produktivnější díky většímu podílu spolupráce. 49 procent 51 procent
Budeme s prací spokojenější, protože úkoly, které nás obtěžují, 
přenecháme inteligentním strojům. 42 procent 58 procent
Školy budou muset učit nikoli obsah, ale spíš dovednosti, jak se učit, 
aby žáky a studenty připravily na povolání, která ještě neexistují. 56 procent 44 procent
Budeme se učit při práci s pomocí rozšířené reality. 46 procent 54 procent
Nejsme si jisti, jak bude příštích 10–15 let vypadat pro náš obor, 
natož pro naše zaměstnance. 50 procent 50 procent

Podnikání

Předpověď Souhlasím Nesouhlasím
Budou nutné jasně dané postupy v případě selhání autonomních strojů. 50 procent 50 procent
Čím více závisíme na technologiích, tím více můžeme ztratit 
v případě kybernetického útoku. 48 procent 52 procent
Počítače budou potřebovat dešifrovat, které příkazy jsou dobré a které zlé. 45 procent 55 procent
Budeme součástí globálně propojené pracovní síly pracující na dálku. 49 procent 51 procent
Technologie propojí toho správného člověka s tím správným úkolem 
ve správnou dobu. 41 procent 59 procent



V minulém roce investovaly teplárny do
lepšího čištění spalin ve svých provo-
zech, do změny paliva či ekologických

hořáků 1,7 miliardy korun. Od roku 2013 si mo-
dernizační investice v teplárenství vyžádaly přes
20 miliard korun a budou pokračovat i letos.
Směrnice EU z roku 2015 nařizuje do letošního
prosince významně snížit emise i středním
a menším teplárnám. 

„Většina největších modernizačních projektů
v teplárenství byla loni dokončena. Celkové inves-
tice teplárenských společností do ochrany ovz-
duší v uplynulých pěti letech přesáhly 20 miliard
korun,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplá-
renského sdružení České republiky Martin Hájek
a dodal: 

„V příštích letech ještě proběhne modernizace
středních a menších teplárenských zdrojů. Do
roku 2022 bude pro splnění přísných emisních li-
mitů vyplývajících z evropské legislativy potřeba
investovat ještě několik dalších miliard korun.“

V porovnání s rokem 1990 dnes při výrobě
1 GJ tepla vypustí komíny tepláren do ovzduší
méně než desetinu původního množství emisí
síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu. Za uply-
nulé čtvrtstoletí tak klesla ekologická emisní zátěž
dálkového zásobování teplem při vytápění z tep-
láren i vzhledem k výrazným úsporám tepla pro
vytápění a ohřev vody v domácnostech dokonce
skoro dvacetkrát.

„Díky masivním investicím v posledních 5 le-
tech se podařilo zásadně snížit podíl velkých

zdrojů znečišťování na celkových emisích, rozho-
dujícími znečišťovateli jsou dnes v České repub-
lice jednoznačně doprava a lokální topeniště,“
upozornil Martin Hájek a dodal: „Jeden rodinný
domek se starým kotlem na pevná paliva vypustí
do ovzduší stejně prachu jako modernizovaná
teplárna při výrobě tepla pro tři sta bytů.“

Rozdíl emisí v případě výroby tepla v teplár-
nách a lokálních kotlích na pevná paliva je obrov-
ský. S ekologickým přínosem tepláren tak ostře
kontrastuje jejich pokračující ekonomická diskri-
minace v rámci nejrůznějších „ekologických“
daní a poplatků, od nichž jsou lokální topeniště

většinou paradoxně osvobozena, zatímco „čistší“
teplárny, a s nimi i jejich odběratelé, je platit musí. 

Jen mezi lety 2014 a 2016 klesly v teplárnách
provozovaných členy Teplárenského sdružení ČR
emise oxidů dusíku o 23 %, oxidu siřičitého
o 32 % a prachu o 36 %. V loňském roce byly vy-
naloženy nemalé investice, díky nimž došlo k dal-
šímu poklesu emisí. Pro srovnání: v roce 1990 se
u nás při výrobě 1 GJ tepla v uhelných teplár-
nách vypouštělo kolem 2,6 kg emisí prachu, SO2,
NOx a CO2. Po ukončení současné vlny moderni-
zací to už bude jen 0,25 kg emisí, tedy pokles
o více než 90 %. �

Teplárny loni investovaly do snížení emisí 1,7 miliardy korun

Graf: Podíl sektorů na celkových emisích prachu PM2,5 v roce 2015 podle statistik ČHMÚ.
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