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V tomto čísle 
se představují:





Paní profesorko, letošní sté výročí vzniku
ČSR je příležitostí i k bilancování české
vědy. Které významné momenty v její his-
torii byste především vyzdvihla?

Klíčovým okamžikem pro rozvoj české
vědy bylo založení České akademie císaře
Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění v roce 1890, na jejímž vzniku měl
zásadní podíl architekt, stavitel a mecenáš
Josef Hlávka. V letech 1918 až 1952 pak
tato Akademie působila pod jménem
Česká akademie věd a umění (ČAVU)
a byla předchůdkyní pozdější Českosloven-
ské akademie věd (ČSAV), a tedy i dnešní
Akademie věd České republiky (AV ČR).
Současná AV ČR je tedy přímou nástup-
kyní „Hlávkovy“ Akademie, a v roce 2015
jsme oslavili 125. výročí svého vzniku. Dů-
ležitým mezníkem byl rok 1953, kdy vznikla
ČSAV. Důsledkem jejího zřízení bylo zru-
šení všech dalších tehdejších vědeckých
neuniverzitních institucí (ČAVU, Královské
české společnosti nauk a Masarykovy aka-
demie práce) a Učené společnosti a na je-
jich místě byla v rámci centralizace zalo-
žena zmíněná ČSAV, která zahrnovala jak
soubor vědeckých ústavů, tak učenou spo-

lečnost. Po listopadu 1989 se AV ČR i vý-
zkum na univerzitách plně integrovaly do
světové vědy jako rovnocenný partner
a české vědecké instituce se zapojily rov-
něž do budování nových evropských struk-
tur. V květnu 1990 došlo ke zrušení zákon-
ných ustanovení o uplatňování vedoucí
role KSČ a o marxisticko-leninském charak -
teru výzkumu. Tím se podstatným způso-
bem změnila práce managementu jak na
vysokých školách, tak i v AV ČR. Ta se po
rozdělení Československa postavila na zá-
kladě zákona o AV ČR od 1. ledna 1993 na
zcela nové základy; již není jedním z ná-
strojů stranické či státní politiky, ale vý-
znamnou institucí moderující a ovlivňující
dialog nejen mezi svými jednotlivými
ústavy, vysokými školami a dalšími vědec-
kými institucemi v naší zemi i v zahraničí,
ale také s českou i mezinárodní veřej-
ností.  AV ČR je dnes přirozeným partne-
rem vysokých škol ve vzdělávacím pro-
cesu, společně usilujeme o praktické uplat-
nění získaných výsledků a v neposlední
řadě o naplňování národních potřeb
včetně uchovávání a rozvíjení národního
kulturního dědictví.

Věda neexistuje takříkajíc sama o sobě,
ale vždy je spojena s osobami, které se vý-
razným způsobem zapsaly do její historie.
Pokud jde o českou, koho byste uvedla
a proč?

Přestože věda byla až do pádu totalit-
ního režimu v roce 1989 podřízena silnému
ideologickému tlaku, udržovala si v řadě
případů svou tvůrčí potenci a nalézala tak
– i když v jednotlivých oborech a obdobích
různě – cestu ke světové vědecké komu-
nitě. Svědčí o tom udělení Nobelovy ceny
Jaroslavu Heyrovskému v roce 1959 nebo
světové uznání, kterého se dostalo Ottovi
Wichterlovi za vynález měkkých kontakt-
ních čoček. Z dalších vynikajících předsta-
vitelů české vědy, kteří v minulosti praco-
vali také v AV ČR, můžeme zmínit např.
matematika Eduarda Čecha, teoretického
fyzika Václava Votrubu, geofyzika Víta Kár-
níka, fyziologa Viléma Laufbergera či filo-
zofa a spoluautora Charty 77 Jana Patočku.
Otto Wichterle se pak stal prvním předse-
dou AV ČR po návratu demokracie do naší
země. Do této pomyslné síně slávy patří
zcela právem i profesor Antonín Holý,
jehož objevy přinesly úspěšnou léčbu pro
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pacienty trpící nemocí AIDS nebo virovou
hepatitidou typu B. 

A pokud jde o současnou podobu Akade-
mie věd ČR?

Není pochyb o tom, že AV ČR jako jediná
výzkumná instituce v systému výzkumu,
vývoje a inovací České republiky prošla od
zahájení své činnosti zásadní transformací
po vědecké, personální i organizační
stránce a přiblížila se tak standardním pod-
mínkám běžným v institucích neuniverzit-
ního výzkumu v Evropě. Velká pozornost
byla věnována navázání úzkých kontaktů
s vědou na českých vysokých školách, spo-
lupráci s průmyslem a zapojení našich pra-
covišť do mezinárodní vědecké spolupráce.
V průběhu uplynulých let redukovala AV
ČR počet svých pracovišť z původních 84
na současných 54. Klíčovým nástrojem této
transformace a dalšího vývoje AV ČR je pe-
riodické hodnocení pracovišť za účasti me-
zinárodních expertů s promítnutím jeho vý-
sledků do diferencovaného financování.
Jedním z hlavních hodnoticích kritérií je
množství a kvalita dosažených výsledků ve
srovnání s úrovní špičkových pracovišť
v Evropě a ve světě v daném oboru. 

AV ČR tak byla vůbec první výzkumnou
institucí v České republice, která zavedla
praxi hodnocení výsledků výzkumu podle
mezinárodně používaných kritérií. 

Důležitou součástí transformačního pro-
cesu byl i přechod soustavy ústavů AV ČR
na veřejné výzkumné instituce v roce 2007.
Tímto krokem jsme se přiblížili standard-
ním podmínkám běžným v institucích ne-
univerzitního výzkumu v Evropě. V prů-
běhu uplynulých let se AV ČR výrazně pro-
filovala i jako instituce vzdělávací a svou
účast na vzdělávání považujeme za inte-

grální část svého poslání. V našich ústa-
vech se školí průběžně přes 2000 dokto-
randů a cca 1000 studentů magisterského
studia, a vědecko-výzkumní pracovníci AV
ČR v současné době odpřednášejí na vy-
sokých školách ročně přes 80 000 ho -
din. Dokladem naprosto samozřejmé spo-
lupráce AV ČR a vysokých škol je také více
než 50 společných pracovišť. Výsledkem
našeho dlouhodobého úsilí o vysokou vě-
deckou kvalitu ústavů je skutečnost, že 
ačkoli AV ČR představuje pouze malou část
výzkumné kapacity ČR, je nejefektivnějším
producentem kvalitních výsledků: s pou-
hými 13 % pracovníků ve výzkumu produ-
kujeme 37 % všech významných výsledků
výzkumu v České republice.

Jaké akce chystáte k výročí republiky
a tím i k propagaci naší vědy a jejích vý-
sledků?

Letos oslavíme hned několik význam-
ných výročí: sto let od založení samostat-
ného Československa, padesáté výročí tzv.
„pražského jara“ a čtvrtstoletí od vzniku
České republiky. AV ČR je připravena podí-
let se na všech relevantních aktivitách spo-
jených s odkazem těchto významných me-
zníků české historie a mnoho významných
akcí sama organizuje. Mohu například jme-
novat konferenci „Československo v pro-
měnách Evropy 20. století“, kterou na
konec září tohoto roku připravuje Histo-
rický ústav AV ČR v prostorách Senátu Par-
lamentu ČR za účasti našich historiků a vý-
znamných politických a diplomatických
osobností. Součástí konference bude ven-
kovní výstava ve Valdštejnské zahradě,
která bude dokumentovat existenci Česko-
slovenské republiky v letech 1918 až 1992.
Půjde o multilingvální projekt, určený čes -

kým i zahraničním návštěvníkům. Připo-
mínkou událostí pražského jara roku 1968
bude mezinárodní konference nazvaná
„Intelektuálové a moc“, kterou připravuje
Filosofický ústav AV ČR. Počítá se s tím, že
se jí zúčastní významní zahraniční badatelé
(historikové, filosofové či sociologové). Při-
pravujeme také řadu odborných publikací,
jejichž cílem bude prezentovat širší domácí
i mezinárodní veřejnosti základní obrysy
vývoje Československa od jeho vzniku až
po jeho dekompozici do dvou nástupnic-
kých států. Pro občany, kteří zpravidla ne-
navštěvují klasické interiérové výstavy, při-
pravujeme tzv. „streetovou výstavu“, jejíž
realizace bude probíhat na podzim ve 24
městech České republiky, a která stručným
a laicky přístupným provedením přiblíží
vznik a vývoj meziválečné Československé
republiky. Právě takto zvolená forma by
měla oslovit nejširší veřejnost na zajíma-
vých a hojně navštěvovaných veřejných
prostranstvích českých měst. Těch akcí je
řada, proto doporučuji zájemcům, aby po-
zorně sledovali internetové stránky AV ČR,
kde naleznou detailnější informace.

Názory na význam, roli a mezinárodní po-
stavení české vědy se různí: od jedničky
s hvězdičkou až po ne příliš lichotivé hod-
nocení. Takže, jak si stojí ve srovnání se
světem. Na co můžeme být pyšní a na-
opak, kde jsme pozadu?

Mám-li mluvit za AV ČR, tak se nedá říci,
že by v ní byl nějaký ústav, kde jsou
všechny týmy jen špičkové, ale není to ani
obráceně, že by existoval ústav, kde by
všechny týmy byly průměrné či podprů-
měrné. Samozřejmě jsou ústavy, kde je
podíl špičkových týmů vyšší – a je to
hlavně v oborech, kde máme v rámci celé
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naší země dlouhou tradici: v matematice,
fyzice, organické chemii, biochemii, ale
také v dějinách umění, archeologii nebo
v ekonomii. Začíná se prosazovat moleku-
lární biologie. Z hlediska světového srov-
nání pak musím jako zásadní postavy
české vědy zmínit především bohužel již
zesnulé profesory Antonína Holého a Jana
Svobodu, oba považuji za vědce nobelov-
ské třídy. Za současnou českou špičku lze
samozřejmě považovat mimo jiné vědce,
kteří získali prestižní ERC granty. Kdybych
měla jmenovat konkrétně, pak například
matematikové Eduard Feireisl a Pavel Pud-
lák, fyzik Tomáš Jungwirth, biologové Voj-
těch Novotný, Petr Svoboda, Pavel Plevka
a David Doležel, chemici František Štěpá-
nek, Jan Macák, Milan Vrábel, Jana Roi-
thová, ekonomové Filip Matějka, Jakub
Steiner nebo právník David Kosař, a ně-
kteří další. Napadají mne také fyzik Marek
Piliarik, parazitologové Julius Lukeš
a Alena Panicucci Zíková nebo chemička
Hana Cahová, kteří získali granty ERC-CZ,
nebo Jaroslav Doležel, který je světově
uznávaným odborníkem na sekvenaci vel-
kých genomů.  

Ústavy Akademie se zabývají především
základním výzkumem, který je důležitý,
nicméně ekonomické efekty z něj jsou
malé. Ty přicházejí až s jeho aplikací do
praxe. Nakolik se daří propojovat základní
výzkum s odborným školstvím a aplikací?

Domnívám se, že na roli vědy a vý-
zkumu se nelze dívat pouze prizmatem
rentability vložených prostředků. Věda
patří k základním intelektuálním potřebám
člověka, ale prostředky do ní vložené jsou
také zásadní investicí do budoucnosti. Je
nesporné, že v moderní době je věda zá-
kladní podmínkou efektivní produkce ma-
teriálních statků a udržitelného rozvoje
společnosti, a zásadně ovlivňuje kulturní
i ekonomickou úroveň národního spole-
čenství. Zároveň je nepostradatelná pro
udržení co nejvyšší kvality vzdělávacího
systému. Pokud jde o spolupráci s odbor-
ným školstvím, aktivity AV ČR přirozeně
nejsou takového rozsahu jako v případě
spolupráce s vysokými školami. Je však
třeba říci, že v rámci svého cíle popularizo-
vat vědu a výzkum se AV ČR přibližuje

žákům a studentům základních a středních
škol prostřednictvím mnoha zajímavých
aktivit a projektů. Za zmínku stojí zejména
pořádání prestižního Týdne vědy a tech-
niky, Dnů otevřených dveří, Letní školy
soudobých dějin, řady studentských sou-
těží, vzdělávání středoškolských pedagogů
nebo organizování odborných stáží pro
studenty středních škol prostřednictvím
projektu Otevřená věda, a další.

Pokud jde o spolupráci AV ČR s oblastí
aplikovaného výzkumu, musím připome-
nout, že před několika lety jsme zřídili
Radu pro spolupráci AV ČR s podnikatel-
skou a aplikační sférou s posláním hledat
co nejúčinnější cesty k využití výsledků vý-
zkumu v praxi. K dalšímu rozšíření vzájem-
ných kontaktů výrazně přispěla i naše plat-
forma tzv. Strategie AV21, kterou jsme
uvedli do života v roce 2015 a jejímž mot-
tem je „Špičkový výzkum ve veřejném
zájmu“. Rozvíjí společensky aktuální té-
mata, jako například energetická budouc-
nost České republiky, přírodní hrozby,
zdraví občanů nebo kvalita veřejných poli-
tik. Její důležitou součástí je i projekt s ná-
zvem Aplikační laboratoře AV ČR, s cílem
rozšířit přímé kontakty našich pracovišť
s průmyslovými partnery a podpořit kon-
krétní projekty spolupráce mezi akademic-
kou a aplikační sférou. V rámci realizace
Strategie AV21 jsme také zřídili Centrum
transferu technologií AV ČR, které zajišťuje
podmínky k přenosu znalostí v této důle-
žité oblasti. Tyto iniciativy mají řadu forem:
od smluvního výzkumu přes kolaborativní
výzkum až po transfer znalostí a technolo-
gií. Zároveň jsme si dobře vědomi skuteč-
nosti, že věda a výzkum, a to i výzkum apli-
kovaný a smluvní, v některých případech
i průmyslový, jsou dnes zcela internacio -
nalizované. V loňském roce jsme proto na-
vázali úzkou spolupráci s německou Fraun-
hoferovou společností, která má bohaté
zkušenosti s komercializací výsledků vý-
zkumu. 

Můžete uvést konkrétní příklady?
Pro AV ČR je přínosem bezprostřední

kontakt s praxí a jejími potřebami, ale také
finanční prostředky na další výzkum. V této
souvislosti musím připomenout, že máme
na čem stavět. Mám na mysli zejména ob-
jevy již zmíněného profesora Holého.
V roce 2006 americká biofarmaceutická
společnost Gilead Sciences a Ústav orga-
nické chemie a biochemie AV ČR společně
založily výzkumné centrum zaměřené na
vývoj nových přípravků pro úspěšnou
léčbu pacientů trpících nemocí AIDS nebo
virovou hepatitidou typu B. V této souvi-
slosti stojí za zmínku, že Ústav organické
chemie a biochemie AV ČR v letech 2007-
2016 jen na daních z příjmu odvedl do stát-
ního rozpočtu téměř dvě a půl miliardy
korun. Dalším příkladem může být spolu-
práce Ústavu struktury a mechaniky hor-
nin AV ČR s Českou geologickou službou,
z níž vzešel dokument zabývající se přípra-
vou, realizací a sledováním liniových do-
pravních staveb ve vztahu k riziku svaho-
vých deformací – při jeho důsledném
uplatňování by se již neměla opakovat si-
tuace z června 2013 na dálnici D8, kdy ji za-
valil rozsáhlý sesuv. Za oblast humanitních

a společenských věd mohu zmínit nově vy-
vinutý model kvantifikující dopady daní
a dávek na výskyt chudoby v České repub-
lice. V tomto kontextu musím připome-
nout i více než 400 společných projektů
a přímých kontraktů ústavů AV ČR s čes -
kými podniky, což jistě není málo. Když
jsme u čísel, tak v uplynulém roce jsme po-
dali 68 přihlášek vynálezů, dále máme na
kontě 59 udělených patentů, 27 zapsaných
užitných vzorů a získali jsme 5 šlechtitel-
ských osvědčení. Jsem také ráda, že se
daří rozšiřovat spolupráci AV ČR v regio -
nech České republiky, s nimiž máme uza-
vřeno 10 dohod o spolupráci. Letos jsme
například podepsali dohodu o spolupráci
s Jihočeským krajem. Z těchto údajů i řady
dalších příkladů (podrobnosti lze najít ve
veřejně dostupných výročních zprávách
AV ČR či na našich webových stránkách) je
zřejmé, že se snažíme společnosti vracet
to, co do nás investuje. 

V roce 2014 byla schválena Strategie
AV21, v podstatě ambiciózní dlouhodobý
plán výzkumu. V dokumentu, který byl při-
jat, se hovoří o 14 tématech, na www
stránkách Akademie je jich uvedeno 18.
Čtenáře jistě bude zajímat, jak se ho daří
naplňovat a jaký bude nebo je konkrétní
přínos řešení v jeho rámci?

AV ČR realizuje Strategii AV21 již čtvr-
tým rokem; jejím prostřednictvím se za-
bývá klíčovými problémy současnosti
a hledá jejich řešení pomocí širokého in-
terdisciplinárního výzkumu a meziinstitu-
cionálních synergií. Na výzkumných pro-
gramech Strategie AV21 se přitom nepodí-
lejí pouze pracoviště AV ČR – otevřeny jsou
i partnerům z vysokých škol a z podnikatel-
ské sféry, z institucí státní a regionální
správy, z nemocnic či muzeí, stejně jako za-
hraničním výzkumným skupinám a orga-
nizacím. Nespornou výhodou Strategie
AV21 je přitom její programová flexibilita.
Programový rámec, který v závěru roku
2014 obsahoval 14 výzkumných programů,
byl koncem roku 2015 doplněn o vý-
zkumný program Globální konflikty a lo-
kální souvislosti. V návaznosti na hodno-
cení prvních dvou let realizace Strategie
AV21 schválila Akademická rada koncem
roku 2016 další tři programy: Vesmír pro
lidstvo, Světlo ve službách společnosti
a Preklinické testování potenciálních léčiv.
Jak naznačují jejich názvy, rozšiřují strate-
gii o velmi aktuální a společensky závažná
témata ve všech vědních oblastech. Stra-
tegie AV21 tak nyní obsahuje celkem 18 vý-
zkumných programů. Její důležitou sou-
částí jsou již zmíněné Aplikační laboratoře
AV ČR a Centrum transferu technologií AV
ČR. V návaznosti na její realizaci jsou roz-
víjeny i tzv. přidružené aktivity, které sice
nemají charakter výzkumných programů,
avšak s jejich zaměřením a cíli těsně sou-
visejí. Jako příklad lze uvést významné roz-
šíření spolupráce AV ČR s oběma komo-
rami Parlamentu ČR i s Úřadem vlády ČR
s cílem poskytovat zákonodárcům a čle-
nům vlády odborná stanoviska k důležitým
aktuálním tématům. Lze tedy říci, že Stra-
tegie AV21 je velmi užitečným nástrojem –
o tom svědčí mj. i skutečnost, že Slovenská
akademie věd se jí přímo inspirovala
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a navrhla soubor devíti interdisciplinárních
programů pro využití ve slovenské společ-
nosti.

Myslíte si, že je o ní veřejnost dostatečně
informována? 

Propagaci a popularizaci Strategie AV21
věnujeme velkou pozornost, protože
máme za to, že je naší povinností srozumi-
telně vysvětlovat veřejnosti, na čem pracu-
jeme. O úspěchu Strategie AV21 však nej-
lépe svědčí pozitivní ohlasy, které přichá-
zejí z politické i podnikatelské sféry. Také
mne velmi těší, že v uplynulých letech se
koordinátorům jednotlivých výzkumných
programů podařilo navázat intenzivní spo-
lupráci i s řadou průmyslových a komerč-
ních subjektů, stejně jako s mnoha institu-
cemi veřejného sektoru a státní správy. Ve
snaze o co nejlepší prezentaci na veřej-
nosti jsme zavedli mj. samostatnou edici
Strategie AV21, v jejímž rámci nakladatel-
ství Academia ve spolupráci s ústavy AV
ČR vydalo již řadu publikací a několik mo-
nografií, přičemž další se připravují. Zá-
jemcům o bližší informace ke Strategii
AV21 doporučuji navštívit také naše we-
bové stránky. 

Žijeme v čase digitalizace a internetu věcí.
Jak na tuto výzvu reaguje Akademie, na-
kolik ovlivní další vývoj výzkumu?

Tomuto tématu se věnuje jeden z vý-
zkumných programů Strategie AV21 na-
zvaný Naděje a rizika digitálního věku. Pří-
chod digitálního věku se ohlašuje rostou-
cím přívalem informací pořizovaných
a zpracovávaných ve formě digitálních sig-
nálů. Nemá-li nás záplava dat pohltit, ale
stát se zdrojem důležitého poznání oboha-
cujícího naše životy, potřebujeme matema-
tické a informatické nástroje, které umožní
individuální data efektivně třídit, analyzo-
vat a vyhledávat v nich skryté zákonitosti.
S jejich pomocí lze pak vytvářet spolehli-
vější předpovědi budoucího vývoje. 

Počítače dnes řídí elektrárny, dopravní
systémy i lékařské přístroje. Je přitom roz-
šířen laický názor, že klíčem k dalšímu zdo-
konalování takových zařízení a systémů je
především rozvoj technologií, včetně soft-

warových. Technologie je však pouhý pro-
středek, přičemž klíč je třeba hledat o patro
výš: ve vývoji nových teoretických ná-
strojů, které posunují hranice poznání
a umožňují analyzovat, pochopit, modelo-
vat a předpovídat přírodní a společenské
jevy a procesy – a v takových oblastech
vidím perspektivu dalšího vývoje vědy
a výzkumu v AV ČR. 

Dalším tématem současnosti je umělá in-
teligence a její další vývoj. Máme se jí bát,
v čem vidíte její přínosy a naopak hrozby?

V souvislosti s umělou inteligencí je
známá myšlenka tzv. Turingova testu, kte-
rou vyjádřil britský informatik Alan Turing
v roce 1950. Podle něj za inteligentní mů-
žeme stroj prohlásit, nerozeznáme-li jeho
lingvistický výstup od lingvistického vý-
stupu člověka. Za protiargument k Turin-
govu testu je považován tzv. argument čín-
ského pokoje, což je myšlenkový experi-
ment, jehož cílem je ukázat, že samotná
schopnost smysluplně odpovídat na polo-
žené otázky není dostatečná pro prokázání
schopnosti porozumění – a to je asi to nej-
důležitější, co očekáváme od umělé inteli-
gence. Podle mého názoru se jí však bát
nemusíme. Domnívám se, že budou-li
„stroje“ v budoucnu schopny rozhodovat
se a jednat správně i mravně, pak není
důvod, proč jim nepřiznat lidskou důstoj-
nost. Budou-li tedy „stroje“ mít vědomí
a poznají-li nutnost řídit se mravním záko-
nem, jako základním předpokladem své
existence – budou-li tedy schopny učinit
morální volbu – pak nevidím důvod, proč
nepřiznat takovému „stroji“ právo na
vlastní mysl a proč se takového stroje bát.  

Vaše funkční období v čele Akademie za-
čalo před rokem, 25. března 2017 s mot-
tem Nejprve musíme zasít, až potom lze
sklízet. Kdybyste měla bilancovat uply-
nulý „akademický“ rok, daří se Vám napl-
ňovat představy, s kterými jste do toho
šla?

Ve svém programovém prohlášení jsem
uvedla, že mým hlavním cílem, vedle
snahy o další zvyšování úrovně vědeckého
výkonu AV ČR a posílení její role ve společ-

nosti, je snížení příliš velké závislosti na-
šich pracovišť na účelovém financování ve
prospěch financování institucionálního
z vlastní rozpočtové kapitoly. Za úspěch
proto považuji, že se nám koncem května
minulého roku podařilo podepsat Prohlá-
šení o stabilizaci systému výzkumu, vývoje
a inovací v České republice s cílem syste-
maticky navyšovat institucionální podporu
pracovišť AV ČR a veřejných vysokých škol
v letech 2019–2023 každoročně nejméně
o 5 %. Jsem také ráda, že se nám daří roz-
šiřovat spolupráci s oběma komorami Par-
lamentu ČR i s vládou ČR s cílem poskyto-
vat zákonodárcům i členům vlády odborná
stanoviska k aktuálním tématům. Zároveň
se domnívám, že v tomto směru lze dále
úspěšně rozvinout i potenciál Strategie
AV21. Vedle komunikace se státní správou
a veřejností, považuji za zcela klíčovou i ko-
munikaci vnitřní – tedy mezi vedením AV
ČR a jejími pracovišti. Od svého nástupu
do funkce jsem proto absolvovala řadu
pracovních cest po našich ústavech
a v návštěvách tohoto typu budu pokračo-
vat i letos. Chci postupně navštívit všechny
ústavy, protože jsem přesvědčená o tom,
že pravidelný, živý a osobní kontakt nelze
ničím jiným nahradit. Zatím se tedy mé
představy daří naplňovat, i když uvidíme,
s čím přijde v oblasti vědy a výzkumu nová
vládní reprezentace. 

Můžete nám představit předsedkyni AV
ČR prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., co
byste o ní řekla?

Je to docela normální člověk, žena,
máma dvou (již dospělých) dětí. A kromě
toho má také moc ráda chemii a biologii
a je šťastná, že si celý život mohla vydělá-
vat na živobytí tím, co ji moc baví. 

Kdo je Vám vzorem ve Vaší práci?
Nemám konkrétní vzory, ale vždycky

jsem se snažila se poučit od těch chytřej-
ších nebo zkušenějších. 

Kdybyste se dnes měla rozhodnout
znovu, zvolila byste stejnou profesní
dráhu?

Ano, zvolila. Možná bych něco udělala
trochu jinak, ale říká se, že po bitvě je
snadné být generálem. 

Otázka na závěr: Jak by podle Vás měla
vypadat akademie za pět, deset let?

Obecně bude pro další rozvoj vědy
a vzdělanosti rozhodující, zda a nakolik se
nám ve spolupráci s vysokými školami
a dalšími výzkumnými institucemi podaří
etablovat předvídatelný systém financo-
vání vědy a vzdělávání, založený na napl-
ňování výše uvedeného Prohlášení, a na-
kolik se podaří zajistit dlouhodobou fi-
nanční stabilitu vědecko-výzkumného pro-
středí – přičemž aspekt dlouhodobosti po-
važuji za klíčový. Konkrétně bych AV ČR
ráda viděla za pět až deset let jako instituci,
která poskytuje vědcům prostor pro práci
bez zbytečné byrokratické zátěže a propo-
juje vědu s kvalitním vzdělávacím systé-
mem, se zaměstnavateli a se seriózním
podnikatelským prostředím, které si uvě-
domuje, jak moc jsou věda a výzkum důle-
žité pro budoucnost naší země. �
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Jak zajistit flexibilitu i pro výrobní
dávku „1 kusu“ při zachování nej-
vyšší produktivity a nejlepší kvality

a zároveň udržet pod kontrolou i časy vý-
voje? Odpovědi na tyto otázky nabízí
firma Lenze od 20. do 23. března na vele-
trhu AMPER v hale V, stánek č. 6.10.
U specialisty na pohony a automatizaci se
vše točí okolo konkrétních řešení pro Prů-
mysl 4.0, která umožňují stavbu vysoce
flexibilních, inteligentních, datově propo-
jených a zákaznicky individuálních strojů
a zajišťují standardizovanou datovou ko-
munikaci až po napojení na Cloud. High -
lightem je sevoregulátor i950, nejnovější
komponent odstupňované, komplexní
automatizační platformy firmy Lenze.
Příště již pro konstruktéry strojů nebude
hrát žádnou roli, zda upřednostňují cen-
tralizovanou nebo decentralizovanou to-
pologii automatizace, nebo inteligentní
mix obou. Obdrží řešení, pomocí kterých
se dají realizovat všechny požadavky jed-
noduše a efektivně a to i při zajištění nej-
větší možné flexibility.

Nová komplexnost a odstupňovanost
portfolia firmy Lenze umožňuje realizaci
automatizačních řešení, která odpovídají
potřebám a jsou střižena na míru aktuálním
požadavkům. Výrobci strojů mohou jak

v případě kontrolérů z portfolia Lenze, tak
i u i950 používat standardizované techno-
logické moduly aplikačního softwarového
nástroje FAST. V případě potřeby je mohou
individuálně přizpůsobit, nebo použít
vlastní software, naprogramovaný
v IEC61131-3. Mohou tak jednotně vyvíjet
strojní moduly a vytvořit poměrně snadno
a s vysokou investiční jistotou objemný,
opakovatelně použitelný aplikační software
– bez ohledu na to, zda se jedná o moduly
s decentralizovanou inteligencí pro jednot-
livé osy, nebo pro moduly s výkonným cen-
trálním řízením pro komplexní víceosé po-
hyby. Z pohledu vývoje software je irele-
vantní, zda je servoregulátor integrován do
topologie stroje jako jednoduchá pohonná
jednotka, jako parametrovatelná osa, nebo
jako volně programovatelná osa.

Připravenost na Internet věcí

Moderní automatizační řešení nelze ome-
zovat pouze na prosíťování v rámci „Shop-
floors“. Požadavek doby představuje
„Cloud Computing“. Připojení ke Cloudu
se příště stane standardním požadavkem
v rámci datových sítí. Z tohoto důvodu
Lenze ve svém automatizačním portfoliu
důsledně sází na standardizované proto-
koly jako např. OPC UA nebo na standard
MQTT. Data ze strojů a zařízení jsou shro-
mažďována, analyzována a v případě po-
třeby rovněž i propojována s dalšími infor-
macemi. 

Vstup výrobců strojů 
do vlastních IoT servisů

Jedno, roky prověřené kompletní řešení
s integrovaným vysokých stupněm bezpeč-
nosti představí Lenze na veletrhu: Umož-
ňuje bezpečné napojení a výměnu dat ze
stroje do Cloudu a naopak. Mimoto otevírá
možnost bezpečného ukládání a analýzy
všech dat, včetně následného zpracování
informací. V rámci servisní smlouvy může
výrobce stroje shromažďovat veškeré
údaje, ke kterým mají kontroléry Lenze pří-
stup, tyto vyhodnocovat a dávat k dispozici
zákazníkovi. A to buď v podobě aktuálního
„Dash-Boardu“, ve formě reportingu a cha-
rakteristických údajů, nebo jako základ po-
radenství pro optimalizaci zařízení a pro-
cesů. Kromě toho je řešení firmy Lenze
vhodné jak pro dálkovou diagnostiku a se-
rvis, tak i pro dálkovou správu a nabídky na
prediktivní údržbu.

Moderní asistenční systémy

Díky narůstající individualizaci výrobků
rostou i požadavky na ovládání strojů. Na-
stavování a změna sortimentu, provoz
a servis strojů musejí být co nejjednodušší
a nekomplikované. Pro tento účel nabízí
firma Lenze intuitivně srozumitelný a gesty
ovládaný vizualizační systém. �

Automatizační platforma pro flexibilní stroje 
a konkrétní aplikace Průmyslu 4.0
Naše řešení Vám představíme na veletrhu AMPER

Skupina Lenze je řízena prostřednic-
tvím holdingu Lenze SE se sídlem
v Aerzenu nedaleko města Hameln
v Dolním Sasku. Jako celosvětově
působící specialista na „Motion
Centric Automation“ nabízí Lenze
z jedné ruky rozsáhlé portfolio vý-
robků a služeb: od řízení a vizuali-
zace přes elektrické pohony až po
elektromechaniku, jakož i služby
a nástroje pro projektování. Speci-
alisté společnosti společně se záka-
zníkem vypracovávají komplexní po-
honná a automatizační řešení, která
usnadňují realizaci, výrobu a servis
strojů. Lenze je jedna z mála firem
na trhu, které poskytují výrobcům
strojů podporu ve všech fázích vý-
roby stroje. Ve skupině pracuje celo-
světově okolo 3 400 zaměstnanců
a je zastoupena vlastními prodej-
ními společnostmi, vývojovými
centry, výrobními závody a sítí se-
rvisních partnerů v 60 zemích. V Ně-
mecku se nachází hlavní sídlo spo-
lečnosti s velkou výzkumnou a vý-
vojovou základnou, dvěma výrob-
ními závody i logistickým centrem
pro zásobování zákazníků v severo-
východní Evropě. Klientům posky-
tuje podporu mezinárodní síť pro-
dejních specialistů a aplikačních in-
ženýrů.

Konkrétní řešení Průmyslu 4.0 představí firma
Lenze na veletrhu AMPER 2018 Foto: Lenze SE



Provádíte povrchové úpravy výrobků z ne-
rezové oceli. Není to paradox, logicky by
měly být odolné vůči vnějším vlivům už
svou podstatou?

Paradox to není. Austenitické nerezové
oceli jsou odolné proti vzniku koroze díky
tzv. pasivní vrstvě, tedy vrstvě oxidů legují-
cích prvků, především chromu a niklu, na
povrchu oceli. Dnes jsou veškeré dostupné
polotovary (plechy, tyče, trubky, profily,…)
mořeny a pasivovány a tedy chráněny proti
korozi. Při jejich zpracování (dělení, obrá-
bění, svařování, tepelné zpracování, …)
anebo pouze při nevhodné manipulaci, do-
pravě či skladování dojde k poškození této
pasivní vrstvy a tedy i k riziku vzniku koroze.

Jaké druhy koroze se vyskytují nejčastěji?
K nejčastěji se vyskytujícím druhům ko-

roze na nerezovém povrchu patří důlková,
bodová (neboli pitting), mezikristalická a štěr-
binová koroze. Jedná se o nerovnoměrné
druhy koroze, při kterých dochází k nestejno-
měrnému napadení povrchu kovu.

Důlková koroze se projevuje ve formě
mělkých důlků vzniklých rozpouštěním kovu.

S bodovou korozí se nejčastěji setkáváme
u pasivovatelných materiálů v místech po-
rušení pasivní vrstvy. Toto napadení je sou-
středěno do většího nebo menšího počtu
bodů, v jejichž středu vznikají úzké, ale velmi
hluboké kaverny, v nichž dochází k velmi
rychlému úbytku materiálu. Současně s bo-
dovou korozí se velmi často můžeme setkat
i s korozí štěrbinovou, vznikající v jemných
kapilárních štěrbinách.

Nebezpečí mezikristalické koroze spočívá
v tom, že se nejedná o napadení celého po-
vrchu, ale pouze úzké oblasti při hranicích
zrn. Tudíž nemusí být toto napadení na po-
vrchu kovu viditelné. V jeho důsledku je však
narušena soudržnost materiálu a dochází ke
ztrátě pevnosti a rozpadu na jednotlivá zrna.

Z vašich předcházejících slov je zřejmé, že
i nerezový povrch může být poškozen. Jak
se provádí jeho oprava?

Je nutné zajistit vytvoření nové kvalitní
a stejnoměrné pasivní vrstvy. Ta se tvoří
pouze na kovově čistém povrchu. Nejprve
je tedy potřeba povrch vyčistit. K tomu
slouží operace moření. Upravovaný díl se
ponoří do mořící lázně nebo se na jeho po-
vrch mořící prostředek nastříká. Po určité
době působení se provede oplach tlakovou
vodou. Je nutné odstranit nejen veškeré roz-
puštěné nečistoty, ale i použitý mořící pro-
středek. Na kovově čistém povrchu se ná-
sledně provede pasivace. Postup je ob-
dobný jako při moření.

Je nutné provádět moření a pasivaci vždy?
Obecně lze říci, že konečnou operací při

výrobě dílů z nerezové oceli musí být moření
a pasivace. Platí jednoduché pravidlo. Pokud
moření a pasivaci neprovedete, ke korozi
může dojít během několika dnů, ale také ne-
musí dojít nikdy. Naopak – pokud je pro dané
použití dílu a prostředí správně navržený ne-
rezový materiál – máte při provedení moření
a pasivace jistotu, že koroze nevznikne. Další
výhodou, kterou tato operace přináší, je vý-
razné zlepšení vzhledu povrchu.

V nabídce máte řadu přípravků. Podle čeho
rozhodujete o tom, který je nejefektivnější
pro konkrétní případ?

Pro různé nerezové materiály a způsoby
moření se používají různé mořicí přípravky.
Záleží také na teplotě mořeného dílu a okolí.

Můžete být více konkrétní?
Mořicí přípravky značky ANTOX, které

používáme a rovněž jako výhradní zástupci
pro ČR a SR dále prodáváme, jsou podle
způsobu aplikace rozděleny na mořicí
pasty (aplikace ručně štětcem), mořicí gely
(aplikace ručně nebo strojně stříkáním)
a mořicí lázně (aplikace ponorem). Tyto
jednotlivé druhy mořicích prostředků jsou
dodávány ve třech koncentracích. Nejnižší
se používá pro obyčejné chrom-niklové
oceli, nejvyšší naopak pro vysoce legované
oceli s obsahem molybdenu, vysokým ob-

sahem niklu a obdobné materiály. Po-
dobné je to s teplotou. Při nižší teplotě mo-
řeného dílu a okolí je možné použít silnější
mořící přípravek.

Jaké další povrchové úpravy nabízíte?
Provádíme tryskání nerezových povrchů

skleněnými kuličkami (tzv. balotinou) a ke-
ramickými perlami.

Pokud se týká uhlíkových ocelí, prová-
díme jejich moření, pasivaci, případně kon-
zervaci. Provozujeme také tryskárnu a mo-
krou lakovnu.

Důležitá je komunikace se zákazníkem, jak
probíhá, náklady na vaše služby nejsou
malé, i když se mnohonásobně vrátí…

Ano, komunikaci se zákazníky věnujeme
velkou pozornost. Kvalitní povrchová
úprava každý výrobek výrazně zhodnotí.
Pokud se týká technické stránky věci, dnes
již není nutné firmám vysvětlovat, proč
mořit a pasivovat, to je samozřejmost.
Především je důležitá komunikace se záka-
zníkem v oblasti připravenosti dílu na mo-
ření, vyhodnocení případných rizik prove-
dení z hlediska konstrukce a kombinace
různých materiálů. A rovněž zacházení s již
vymořeným a pasivovaným povrchem.

Mezi vaše nejprestižnější zakázky patří mo-
ření a pasivace nerezových povrchů v jader-
ných elektrárnách. Přibližte nám je.

V současné době dokončujeme práce na
3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce,
kde jsme jako výhradní dodavatelé realizo-
vali moření a pasivaci všech požadovaných
povrchů. Z části v naší mořírně v Brně,
z části montážním způsobem přímo v elek -
trárně. Mořili jsme i 1. a 2. blok a obdobně
i pro Jadernou elektrárnu Temelín. Pro obě
elektrárny jsme vypracovali i technologické
postupy moření a pasivace. V elektrárně
Dukovany jsme prováděli práce při odstáv-
kách a samozřejmě realizujeme pro naše
zákazníky i menší zakázky pro další evrop-
ské jaderné elektrárny.

Moření a pasivace výrobků z nerezových ocelí 
je dnes již samozřejmostí,
řekl CzechIndustry Petr Kalný, jednatel společnosti FK system – povrchové úpravy
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A pokud jde o další odvětví energetického
hospodářství?

Jedná se především o různé výměníky,
zásobníky, potrubní rozvody a pod.

Věnujete se úpravám vnitřních povrchů po-
trubních systémů na čistotu kyslíkovou, pro
farmaceutický průmysl, a běžnou. V čem je
mezi nimi hlavní rozdíl?

U kyslíkové čistoty je kladen důraz předev -
ším na odstranění veškeré mastnoty z povr-
chů, které přichází do styku s kyslíkem.
Jedná se tedy především o odmaštění kom-
binované s mořením a pasivací, často pro-
váděné za vyšších teplot. Díky speciálnímu
mobilnímu pracovišti jsme schopní ohřívat
i poměrně velké objemy odmašťovacích roz-
toků.

U čistoty pro farmaceutický průmysl je
nutné zajistit maximální čistotu vnitřních po-
vrchů potrubí a zásobníků. Používají se vět-
šinou slabší mořící prostředky, aby nedošlo
ke zvýšení drsnosti většinou broušených po-
vrchů.

Abyste mohli uskutečňovat rozsáhlé a ná-
ročné zakázky, musíte mít odpovídající
technické zázemí a kvalifikované zaměst-
nance. Je tomu tak?

Samozřejmě. Máme vypracovanou orga-
nizační strukturu techniků, mistrů, vedou-
cích dělníků a odborných profesí tak, aby-
chom zvládli provádět i ty nejnáročnější ob-
jednávky. Každá zakázka je posouzena tech-
nikem nebo mistrem daného pracoviště.
Máme trochu nevýhodu v tom, že na prová-
dění moření a pasivace se nelze vyučit, ne-
existuje žádný učební obor. Všechny dělníky
jsme si tedy museli vychovat sami. A stejně
tak všichni parťáci a mistři vzešli postupně
z nejlepších dělníků. To nám na druhé straně
poskytuje výhodu výrazné motivace za-
městnanců dosáhnout na vyšší pracovní za-
řazení.    

A k druhé části otázky jen krátce – bez
adekvátního špičkového technického a tech-
nologického vybavení tyto práce provádět
nelze.

Energetika, ale i další obory, z nichž pochá-
zejí vaši zákazníci, prochází výraznými změ-
nami. Jak je tomu v oblasti povrchových
úprav?

Nemohu posoudit celé spektrum povrcho-
vých úprav, ale oblast moření a pasivace je
velmi konzervativní v tom, že to základní je již
vymyšlené a žádná převratná nová řešení se

nenabízí. Proto se vývoj ubírá předev ším
směrem ke snižování dopadů činností na ži-
votní prostředí, zlepšování pracovních pod-
mínek a celkové ekologizaci prací.

Váš obor patří mezi ty, kde je nenahradi-
telná ruční práce. Přesto, dochází i v něm
v souvislosti s digitalizací a robotizací ke
změnám?

Skutečně se jedná především o ruční
práci. Ta se dá zjednodušit a zefektivnit po-
užíváním vhodného strojního zařízení, pří-
pravků apod., ale asi to bude vždy předev -
ším manuální práce.

V nabídce máte prodej mořicích, ale také
aplikačních a ochranných prostředků. Práce
s nimi není jako „vzít štětku a natřít plot“.
Je zákonem nebo nařízením limitováno
komu je můžete prodat, musí se prokázat
odbornými znalostmi nebo je součástí pro-
deje i odborné poradenství nebo servis?

Většina námi prodávaných i používaných
přípravků je hodnocena jako toxická nebo
vysoce toxická, proto si je nemůže pořídit
a pracovat s nimi „každý“. Podmínky se ne-
ustále mění a zpřísňují. V současné době
musí mít firma nebo fyzická osoba povolení
daného krajského úřadu k provádění mo-
ření, musí mít zajištěné nakládání s moři-
cími přípravky tzv. „Osobou odborně způso-
bilou“. Pracoviště musí být zajištěné proti
únikům nebezpečných látek do okolí (půdy,
ovzduší, kanalizace,..). Pracovníci musí mít

adekvátní ochranné pomůcky, musí projít lé-
kařskou prohlídkou a pod.

V interview před dvěma roky jste hovořil
o koupi pozemků v průmyslovém areálu
bývalé Lachemy, kde chcete vybudovat
zcela nové a moderní centrum povrcho-
vých úprav. Loni v prosinci jste vypsali vý-
běrové řízení na dodávku jeřábových drah
a jeřábů. Znamená to, že vaše plány se
uskutečňují tak, jak jste o tom hovořil?

Vše jde zatím podle plánu, nyní běží vý-
běrové řízení na dodavatele stavby. Ta by
měla být zahájena nejpozději v květnu to-
hoto roku. Nový areál zajistí zvýšení kapa-
city jak v oblasti moření a pasivace, tak i try-
skání nerezových povrchů. Oba provozy
budou propojené, takže bude zajištěná ply-
nulá návaznost obou operací. Bude možné
zpracovávat větší a složitější díly a zároveň
je v novém areálu pamatováno i na praco-
viště pro speciální povrchové úpravy velmi
malých a z hlediska manipulace choulosti-
vých dílů.

Nové provozy budou energeticky méně
náročné a budou splňovat nejpřísnější eko-
logické limity.

V neposlední řadě se zlepší pracovní pod-
mínky pro naše zaměstnance, kteří si to za
odváděnou práci bezpochyby zaslouží.

Takže, kdy přivítáte první zákazníky v no-
vých provozech?

Doufám, že v lednu 2020. �
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moření, pasivace
tryskání balotinou
výhradní zástupce a distributor
mořících přípravků ANTOX

• moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí
v mořírně v Brně 

•  moření a pasivace legovaných antikorozních ocelí
u zákazníka a na montáži (bez omezení tvaru,
velikosti a umístění)

•  tryskání nerezových povrchů balotinou a keramikou
v provozovně v Brně

•  odmaštění a moření potrubí, výměníků a zásobníků
na kyslíkovou čistotu a čistotu pro farmaceutický
průmysl 

•  mořicí a pasivační prostředky značky ANTOX na
legované antikorozní oceli

•  moření a pasivace uhlíkových ocelí v mořírně v Brně

•  tryskání a nátěry uhlíkových ocelí v našich
provozovnách v Brně

FK system – povrchové úpravy, s.r.o. tel./fax: 00420 547 357 085 až 88
Chrlická 661, 664 42 Modřice u Brna mobil: 00420 602 541 655
www.fksystem.cz e-mail: fksystem@fksystem.cz



Kvalita hrany řezu má vliv na následné
potřeby broušení, svařování prvků či po-
vrchové úpravy. Ovlivňuje ji také typ

stroje, který materiály dělí. 
Připravili jsme pro Vás některé z hlavních

parametrů a typů, které řez ovlivňují u vlákno-
vých řezacích laserů HSG.

Kvalita řezu materiálu a aktuální řezná rych-
lost je definována celou řadou parametrů, mezi
něž patří například aktuální teplota a vlhkost
v prostředí, teplota materiálu, chemické složení
materiálu, nahřátí optické trasy, ale i stáří lase-
rového vláknového zdroje. Samotný řez pak
probíhá součtem několika fyzikálních procesů.
U běžné uhlíkové oceli, při řezu s kyslíkem, do-
chází k hoření uhlíku v materiálu, které je asis-
tenčním plynem podporováno. V ideálním pří-
padě dojde k plnému spálení uhlíku a odpaření
ostatních prvků v materiálu. Není-li výkon
zdroje dostatečný, zbytkový uhlík a ostatní prvky
jsou pouze roztaveny a tlakem asistenčního
plynu vytlačeny na spodní stranu řezu, kde
v takovém případě vznikne tzv. grot, který může
být třeba mechanicky odstraňován.

Pro řezání běžné uhlíkové oceli je možné vy-
užívat i tlakového vzduchu. Řezná rychlost
oproti hodnotám uváděných pro asistenční
plyny poklesne o cca 10-20 %. Náklady na pro-
voz potřebného kompresoru jsou však vždy vý-
razně nižší v porovnání s náklady na tlakový
kyslík. Je však důležité používat pouze schvá-
lené typy kompresorů s ohledem na dokonalé
odstranění oleje a dosažení dostatečného tlaku. 

Při řezu nerezové oceli se pro zachování pa-
rametrů materiálu používá jako asistenčního
plynu dusíku. Tento inertní plyn zabraňuje ho-
ření obsaženého uhlíku, a proto je potřebný
výkon výrazně vyšší než při řezu s využitím
kyslíku. Výkon zdroje zajišťuje v ideálním pří-
padě kompletní odpaření materiálu. V reál-
ných podmínkách, kdy výkon laserového
zdroje není neomezený a pro danou sílu ma-
teriálu dochází zpravidla ke kombinaci odpa-
ření materiálu a jeho tavení a vytlačení asis-
tenčním plynem z řezu. Proto i v tomto případě
může na spodní straně řezu vznikat efekt
grotu, jehož velikost záleží na kombinaci vý-
konu zdroje, řezné rychlosti a tlaku asistenč-
ního plynu. 

Důvodem pro využití N2 je zachování uhlíku
v okrajích řezu. Při použití nižší čistoty plynu
než 5.0 může docházet ke snižování obsahu
uhlíku na stěnách řezné hrany, čímž ocel ztrácí
své antikorozní vlastnosti. Pro úplnost je třeba
dodat, že nerezovou ocel je možné dělit i s po-
užitím kyslíku, kdy jsou řezné parametry srov-
natelné s hodnotami pro běžnou uhlíkovou
ocel a náklady na řez jsou vzhledem k výrazně
nižšímu tlaku kyslíku podstatně nižší. Tato
technologie je však vhodná pouze při ná-
sledné povrchové úpravě materiálu, kdy ne-
vadí zmíněná ztráta antikorozních vlastností.

Pro řezy barevných kovů, které neobsahují
uhlík, se jako asistenční plyn využívá zpravidla
také dusík, nicméně v takovém případě je plyn
využíván výhradně k vytlačení roztaveného
materiálu z řezné spáry, proto lze s úspěchem
používat i další plyny, včetně vzduchu. Tabulku
orientačních řezných rychlostí pro hliník, měď
a mosaz Vám na vyžádání rádi poskytneme na
www.hsglaser.cz.

Barevná škála v tabulce slouží pro základní
orientaci při výběru vhodného stroje. Zelená
pole označují stav, kdy bude s velkou pravdě-
podobností možné výpalek použít pro další vý-
robu bez úprav - průměrná výška grotu by ne-
měla přesáhnout 0,1-0.2mm. Pole ve žluté ob-
lasti označují stav, kdy je před další použitím
vhodné výpalek opracovat automatickou povr-
chovou bruskou. Červená pole označují stav na

Kvalitní řez oceli rozhoduje
Vyřešit řeznou hranu ocelových desek či profilů znamená následné ušetření nákladů i starostí, spojených
s následným opracováním materiálu. Jenže co vše ji ovlivňuje? Jak správně nastavit kritéria? 
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Základní vlastnosti HSG laserů 
Výkony zdrojů: 300W – 10KW

Tloušťky materiálů:
černá ocel 1mm – 25mm 

nerezová ocel 1mm – 30mm
Přesnosti: od 0,01mm
Převod hnací síly: servomotory

a ozubené hřebeny
Materiál: černá ocel, nerez, hliník,

měď, mosaz
Rozměry: deskové materiály 

obvykle do 6000x2000mm
trubky do průměru 210mm

Stroj HS-TH65 je vybaven
následujícími funkcemi: 
•  3D laserová hlava, která umožňuje

řezání materiálu i pod úhlem, což je
nezbytné například při následném
svařování profilů pod úhlem

•  detekce sváru trubek (volitelně za do-
platek)

•  automatické centrování profilů

Laser od společnosti HSG Laser 
umožňuje řezání:
•  kruhové potrubí v průměru 20 –

210 mm
•  čtvercový profil (jekl) 20 x 20 – 150 x

150 mm
•  obdélníkový profil s délkou strany 20

– 150 mm
•  eliptický profil 20 – 210 mm
•  šestihran 20 x 20 – 150 x150 mm

Mezi další přednosti laseru patří:
Software Sigmanest s funkcí NESTING
pro optimalizaci řezu a minimalizování
odpadu. Celý proces automatizace je
jednoduchý a intuitivní. 
Automatická kontrola a ochrana proti
zkrutu materiálu.
Díky dvojité rotační ose není nutné do-
držovat poměr mezi délkou a průmě-
rem potrubí.
Sklíčidlo je vyrobeno s ohledem na vy-
sokou přesnost a dlouhou životnost se
sníženým nebezpečím jeho nepřes-
ného upnutí. Veškeré díly mají protipra-
chovou povrchovou úpravu pro ome-
zení možného poškozování materiálu.
5-ti osé řezání díky integrované 3D
řezné hlavě. Pro zvýšení efektivity práce
stroj využívá pneumatického upnutí
materiálu z podavače před řezem ve
spojení s automatickým centrovacím
procesem. 3D hlava dovoluje provádět
řezy mimo osu kolmosti k materiálu,
což je ideální pro pozdější svařování.
Šasi stroje je samostatně neprodejné,
dodáváme ho pouze s vybraným lase-
rovým zdrojem.



hranici možností zdroje, kdy je výpalek třeba
před dalším technologickým procesem mecha-
nicky zbavit otřepů a zbytků roztaveného ma-
teriálu v množství, které již není vhodné pro
proces automatické povrchové brusky.

Doporučujeme před finálním výběrem
zdroje vždy provézt testování na Vašem mate-
riálu na některém z předváděcích či zákaznic-
kých strojů. Uvedené testování Vám rádi zajis-
tíme na sales@4isp.cz.

Pro speciální konstrukce doporučujeme
vzhledem k rozměrům materiálů i výsledných
prvků využívat automatické či poloautoma-
tické stroje či výrobní linky. Snižuje se tak ná-
ročnost na obsluhu i čas strávený přípravou.
Vláknové lasery jsou ideální pro praktické po-
užití také minimální šířkou řezného paprsku,

který nepoškodí okolí výrobku. Pro další mini-
malizaci odpadu lze s úspěchem využít nestin-
gové funkce moderních kontrolních systémů,
které zajistí optimální rozmístění zadaných vý-
palků v ploše materiálu.

Velkou výhodou laserových technologií
v porovnání s mechanickým výsekem je právě
absence speciálních nástrojů. Pokud tedy do-
chází často ke změně tvarů výpalků, není třeba
navrhovat stále nové nástroje, ale plně postačí
změna samotného programu.

Doporučujeme

Pro profily profesionální vláknový HSG laser
TH65 s 3D hlavou od společnosti HSG Laser
pro řezání kovových trubek, profilů a potrubí.

Umožňuje řezat většinu kovových profilů do
průměru 210 mm a délky 6000 mm.

Pro deskový materiál plně krytovaný laser
od společnosti HSG Laser na řezání ocelových
i nerezových plechů a plechů z barevných kovů
s výměnnými pracovními stoly s pracovní plo-
chou 4000 x 1500 mm. Laser lze osadit lasero-
vými zdroji s výkonem 1500 – 8000 W. �

Petr Tůma, jednatel 4ISP s.r.o.

Kontakt
4isp s.r.o./Ltd.

Purkyňova 1805
250 82 Úvaly

+420 724 833 773
www.eurazio.eu
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Její závod v Ambergu je vzorovým příkla-
dem konceptu digitální továrny uvede-
ným do praktické realizace. A pokud by-

chom chtěli inspiraci z Česka, pak jím je vý-
robní závod Siemens Elektromotory Frenštát.
Zde se problematice „chytré továrny“  stejně
jako v Ambergu věnovali řadu let před tím,
než v Hannoveru poprvé zazněl pojem Iprů-
mysl 4.0. Na téma digitalizace jsme hovořili
s Radkem Kočím, specialistou trvalého zlep-
šování a Jiřím Pospišilíkem, specialistou na
digitalizaci z frenštátského závodu. 

Pánové, oba pracujete v odštěpném závodě
Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm na po-
zicích, které se problematiky digitalizace
úzce dotýkají, byť každá z jiného pohledu.
Přibližte nám náplň vaší práce?  

RK: Jako specialista trvalého zlepšování
jsem zodpovědný za vytváření podmínek,
které budou zaměstnance motivovat k tomu,
aby neustále přicházeli s novými nápady a ře-
šeními. K tomu je zapotřebí efektivně a trans-
parentně fungující proces, který je podporo-
ván z hlediska zlepšovatele uživatelsky pří-
jemnou IT platformou a kde samozřejmě
musí být vhodně nastaven systém odměňo-
vání. Proces zlepšování je metodicky řízen
a podléhá pravidlům dané interní směrnicí.

Pro správu zlepšovacích návrhů máme elek -
tronický systém 3i web, který umožňuje kom-
plexní zpracování návrhu od jeho podání přes
schválení nadřízeným pracovníkem, odborné
posouzení, rozhodnutí o realizaci, schválení
až po ohodnocení autorů a jeho následnou
archivaci. To vše v plně elektronické formě,
která dokáže automaticky generovat různé
přehledové reporty.

JP: Moje funkce průmyslového inženýra
v útvaru Business Excelence má digitalizaci
nejen v názvu, ale i přímo v popisu práce.
Jako specialista digitalizace závodu jsem
spolu s dalšími kolegy zpracoval koncept
nebo spíše revizi digitalizace našeho zá-
vodu a definoval tak další strategii, která
byla u nás započata již před osmi lety.
V rámci této revize jsme stanovili program

Digitalizace nám dává obrovskou šanci patřit mezi světovou elitu.
Frenštátský Siemens je toho příkladem
Přednášek a diskusí o tom, co znamená digitalizace průmyslu a jaké bude mít dopady na dělbu práce,
jsem slyšel víc než dost. Prakticky všem chybělo to podstatné: doklad z praxe. Jinak je tomu v případě
společnosti Siemens. 
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Radek Kočí Jiří Pospišilík



digitalizace zahrnující několik tematických
oblastí, rozdělených podle charakteru tech-
nologií. A co se týče konkrétní náplně mé
práce, ta se nyní odvíjí od stanovené stra-
tegie, kterou zaštiťuji v podstatě ve třech
rolích – odborné, manažerské i pedago-
gické. 

V odborné roli využívám technické znalosti
získané z problematiky designu, výroby a užití
produktu – v našem případě elektrických
strojů. Nejčastěji se jedná o revize technolo-
gických procesů, vyhledávání nových techno-
logií využitelných při designu a při výrobě,
analýzu problémů spojených se stávající
technologií nebo implementací nových. Jako
manažer se nyní věnuji budování týmu pro
digitalizaci, vedení projektových skupin při re-
alizaci dílčích projektů, koordinaci útvarových
nebo mezizávodových činností a podpoře
nebo kontrole probíhajících projektů pro-
gramu digitalizace.   

A konečně ve své poslední roli pedagoga
se snažím o maximální propagaci digitali-
zace, a to edukací i mentorováním. V rámci
závodu definujeme nové standardy, revidu-
jeme procesy a připravujeme nové metodické
postupy. V této oblasti řešíme i spolupráci se
středními a vysokými školami nebo univerzi-
tami.  A v neposlední řadě probíhá edukace
i na úrovni komunikace, kde jakožto člen re-
dakční rady firemních novin vedu stálou ru-
briku s názvem Digitalizace.

Představíte našim čtenářům blíže samotný
frenštátský závod?

RK: Výroba elektromotorů má ve Frenštátě
pod Radhoštěm více než sedmdesátiletou tra-
dici - započala již v roce 1946 přemístěním bý-
valého elektro oddělení Národního podniku
Baťa ze Zlína do Frenštátu, kdy byl založen
tehdejší MEZ Frenštát. Závod v roce 1994
koupila společnost Siemens a dnes náš pod-
nik zaměstnává na 1250 lidí, je tedy druhým
největším zaměstnavatelem ve Frenštátě
a zároveň největším výrobcem asynchron-
ních motorů osových výšek 225 až 355 mm,
ve výkonovém rozsahu 18,5 až 500 kW. Naše
produkty najdete v pohonech čerpadel, kom-
presorů, klimatizačních i dalších zařízení.
Myslím si, že dnes rozhodujícím způsobem
dokážeme určovat trendy vývoje a trvalým
zlepšováním všech procesů zabezpečujeme
dodávky elektromotorů s vysokou kvalitou
a technickou úrovní naším zákazníkům po
celém světě.

Nová kapitola vašeho podniku je, jak jste os-
tatně, Radku, uvedl na nedávné konferenci
pořádané Česko-německou obchodní a prů-
myslovou komorou, digitální. Můžete to kon-
kretizovat?

RK: Siemens ve Frenštátě započal svou di-
gitální transformaci výrobních a administra-
tivních procesů již před osmi lety. A jak již
uvedl kolega, vloni jsme provedli revizi cílů
a definovali koncept programu digitalizace na
dalších pět let. A pokud chcete konkrétní pří-
klad, je to bezpochyby uvedení na trh nové
generace motorů  SIMOTICS IQ 1LE5. Tento
digitální motor byl plně vyvinut u nás, naším
vlastním týmem vývojářů. Jedná se o první
digitální motor Siemens. 

Žijeme v čase 4. průmyslové revoluce. Co vše
si pod tímto pojmem máme představit?

JP: Osobně si myslím, že pod pojmem 4.
průmyslové revoluce si v podstatě každý
může představit úplně něco jiného. Zatímco
pro někoho to může být digitalizace nebo vir-
tualizace, pro jiného se pod 4. průmyslovou
revolucí skrývá Internet věcí. Zatímco o prv-
ních třech průmyslových revolucích mluvíme
v minulém čase a můžeme se shodnout, co
bylo jejich symbolem, tak v té dnešní „revo-
luci“ nyní právě žijeme. Sice, když se podí-
váme do minulosti do 20. století a začteme se
do technických článků a časopisů, zjistíme, že
každá generace vědecké společnosti nazývala
svůj věk za „revoluční“. Jenže zatímco v dří-
vějších dobách byl pokrok technického vě-
dění pozvolný, nyní se s každou novou gene-
rací tento pokrok neustále zrychluje. A je to
dáno nejen vlastním vývojem v každé tech-

nické oblasti, ale také tím, že se jednotlivé vě-
decké oblasti navzájem doplňují a proto i spo-
lečně rostou rychleji. 

To, co v dnešní době zažíváme, je spíše
překotný rozmach nových technologií, který
je možný jen díky celkovému rozvoji. V kaž-
dém vědním oboru dochází k revolučním
změnám. A netýká se to jen technických, ale
také obecně všech přírodních a společen-
ských věd. Charakteristickým jevem této
doby je právě úzká provázanost mnoha věd-
ních oborů, a to i díky strmě rostoucímu roz-
voji informačních technologií, které umožňují
pracovat s informacemi úplně jiným způso-
bem, než na jaký jsme byli zvyklí třeba před
dvaceti lety. 

Změny charakteristické pro průmysl  jsou
postaveny na jiném způsobu využití infor-
mačních technologií v jednotlivých technic-
kých oborech, a to nejen co se týče nových
technologií pro výrobu -  měření, diagnostiky,
predikce, ale také využití umělé inteligence
nebo zahrnutí sociálních či ekonomických
aspektů do předmětu svého podnikání. 

Charakteristické je také přesouvání lid-
ského vědění do digitálního prostředí, neboť
jeho sdílení a archivace je v digitálním pro-
středí efektivnější a v některých případech ne-
zbytná. Zásadní je změna v ekonomickém

modelu v oblasti sdílení dat a digitálních slu-
žeb. 

Tento rozvoj má nezanedbatelný dopad jak
na firmy, tak na samotnou lidskou společ-
nost. A to nejen z pohledu technologického,
ale také ekonomického nebo sociologického.
Nejenže se mění hodnoty a požadavky na
produkty, mění se i obchodní modely jako na-
příklad nabídka digitálních služeb a digitál-
ního obsahu, ale i charakter samotných záka-
zníků. Mění se také vztah zaměstnanců a za-
městnavatele, charakter práce, pracovní pro-
středí a hodnotový systém. Ostatně podobně
jako se mění vztah jedince k celé lidské spo-
lečnosti. 

To vyžaduje revizi pohledu na vývoj a cha-
rakter budoucí lidské společnosti a na modely
vzdělávání nových generací. Ne nadarmo

vznikají aktivity jako Společnost/Society 4.0.
nebo Vzdělávání 4.0.  

Proto si myslím, že možná 4. průmyslová
revoluce není jen o průmyslu, ale že se jedná
o revoluci celospolečenskou. 

Nakolik tedy digitalizace podle Vás ovlivní
firmy?

RK: Průmysl 4.0 sebou přináší velké změny
a ovlivní většinu firem, ať chtějí nebo ne, a to
ve třech dimenzích. Těmi jsou chytrá továrna,
chytrý produkt a inovativní obchodní modely. 

My jsme se v našem výrobním závodě
zatím soustředili na digitalizaci továrny. Díky
digitálním aplikacím ve výrobních a admini-
strativních procesech jsme byli schopni zvý-
šit naši rychlost a flexibilitu výroby, snížit
náklady na nekvalitu anebo zvýšit využití na-
šich zdrojů. Digitální motor, o kterém jsem
se již zmínil, jsme uvedli vloni na veletrhu
v Hannoveru a tím tak de facto vstoupili do
druhé dimenze digitalizace, protože budeme
schopni našim zákazníkům nabízet inteli-
gentní produkt, který si budou moci sami
implementovat do své chytré továrny.
A třetí dimenzí digitalizace jsou pak inova-
tivní obchodní modely, nicméně tu bez
předešlých dvou dimenzí půjde realizovat
jen těžce. 
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Můžete změny, které přinesla digitalizace
a automatizace do výroby elektromotorů
v závodě, který je situován v kotlině morav-
skoslezských Beskyd, blíže rozvést?

JP: Digitalizace ve frenštátském Siemensu
začala od roku 2010 a od té doby měla za dů-
sledky spousty pozitivních změn jak ve výrob-
ních, tak i v administrativních procesech.
Proto si myslím, že se z našeho pohledu ani
tak nejedná o revoluci, jako spíše o evoluci,
jíž prochází jak samotný produkt, tak i přístup
k jeho designu nebo výrobě. Obecně o této
technické evoluci nikdo dříve nemluvil jako
o digitalizaci, přestože veškeré kroky charak-
ter digitalizace již měly. 

Proces digitalizace u nás probíhá po eta-
pách a aplikace dílčích změn nastává teprve
v tom okamžiku, kdy má konkrétní změna cí-
lený efekt, protože pochopitelně jinak se za-
vádí digitalizace v běžícím podniku, kdy ne-
máte moc prostoru vyzkoušet si různé metody
nebo technologie, a jinak „na zelené louce“. 

Je nutné zdůraznit, že charakter výroby
v našem závodě ovlivňuje aplikovatelnost no-
vých technologií ve výrobních procesech.
Proces výroby zahrnuje mnoho rozdílných
výrobních technologií a digitalizace je v každé
oblasti specifická. Produktová variabilita je
vcelku vysoká a naopak opakovatelnost velmi
nízká. Dnes lze říci, že máme desetitisíce va-
riant motorů a provádíme tak kusovou vý-
robu na přání zákazníka. V tomto případě není
vyšší míra automatizace nebo robotizace při
zajištění požadované komplexity ekonomicky
přínosná. Alespoň zatím v našich podmín-
kách nikoliv. V jiných výrobních závodech po-
chopitelně může být situace jiná.  

To ale neznamená, že zde není prostor
k další digitalizaci. U nás například byla zá-
sadní digitalizace datových procesů souvise-
jících jak s vlastním designem produktu –
tedy modularity a komplexity, jak ve vztahu
k zákazníkovi, tak i k dodavatelům, k pláno-
vání a organizaci výroby a také k řízení kvality.
Díky optimalizaci a automatizaci datových
procesů byly od roku 2010 výrazně zkráceny
doby dodání a dokázali jsme zvýšit nejen fle-
xibilitu, ale i kvalitu. Díky automatizovanému
zpracování zakázek je tak více než polovina
strojů zařazena do výroby bez nutnosti zá-
sahu lidské ruky. Ostatně obecně celá společ-
nost Siemens AG a naše divize PD LD přistu-
puje k digitalizaci v oblasti obchodu, pro-
duktu, výrobě a služeb nadstandardně. Díky
tvorbě vlastních softwarových PLM aplikací
definuje trendy v oblasti designu jak pro-
duktu, tak jeho výroby, a tyto nástroje ná-
sledně zavádíme také. 

Samostatnou kapitolu tvoří výroba bez pa-
pírů, řekněte nám o ní trochu více.

RK: Podnětem pro zavedení dotykových
monitorů neboli PaPů bylo zavedení „bezpa-
pírové výroby“. Předtím komunikovali pra-
covníci ve výrobě pomocí pevných terminálů
s jednořádkovým displejem, jednoduchou
klávesnicí, papírovou dokumentací a všechna
výrobní dokumentace i výkresy byly do vý-
roby předávány v papírové formě. Ročně se
vytisklo okolo 3,6 miliónů archů papíru. Dnes
všechna výrobní pracoviště jsou vybavena
dotykovým monitorem, kde si lze zobrazit jak
výkresy dílů, tak například i výrobní zakázku
na pracoviště, kusovníky přiřazené k výrobní
zakázce, pracovní a kontrolní postupy a takto

komplexně zobrazované informace přináší
samozřejmě spoustu výhod - online infor-
mace o výrobním procesu, aktuálnost doku-
mentace a samozřejmě redukce chyb. 

Zavádíte i hlasové technologie a bezobsluž -
nou manipulační techniku. V jakém stádiu
jste s jejich uplatněním?

RK: Bezobslužný vozík, který byl v tom čase
první svého druhu v České republice, i ve
střední a východní Evropě, máme u nás
v provozu již pět let. Vozík BT Autopilot jezdí
podle reflexních navigačních pásek po čtyřia-
dvaceti různých, dokonale naprogramova-
ných a odzkoušených trasách nízkou kon-
stantní rychlostí. Jezdí bez nehod navzdory
úzkým manipulačním uličkám. Vozík dokáže
v zatáčkách automaticky zpomalit, je vybaven
výstražným majákem i zvukovou signalizací
a dokonale sleduje přesně definovanou výseč
ve směru pojezdu. V případě narušení tohoto
prostoru ihned zastaví. Zvládá jakékoli ope-
race, které umí standardní vysokozdvižný za-
kladač. Podléhá obvyklému servisu, navíc je
nutné pouze občas provést kontrolu a čištění
laserů nebo kontrolu a případnou výměnu
navigačních pásek. V případě potřeby může
být přepnut do manuálního režimu a být po-
užit jako standardní manuálně vedený vozík.
BT Autopilot zajišťuje manipulaci speciálních
kontejnerů s materiálem pro výrobu navinu-
tých statorových svazků. Kontejnery jsou

automaticky přepravovány od výdejních sta-
novišť k jednotlivým výrobním pracovištím.
Vozík rozezná, kdo o dovoz zažádal, a podle
toho najede na správnou pozici na výdejním
místě a přiveze patřičné komponenty.

A co se týče projektu zavedení hlasových
technologií, ten byl u nás realizován v po-
měrně krátkém čase už v roce 2011. Cílem bylo
zefektivnit vychystávání materiálu a odstranit
zdlouhavou přípravu papírové dokumentace.
Dalšími přínosy bylo zjednodušení a zpřehled-
nění procesu, jeho zrychlení a snížení chybo-
vosti. Hlasové vychystávání také významně
přispělo k zvýšení bezpečnosti práce uvolně-
ním rukou a očí skladových operátorů.
V tomto období jsme byli v dané oblasti
v rámci koncernu průkopníky a v roce 2012
jsme také získali v rámci interního hodnocení
DT Assesment 2012 cenu Best Practice. 

Novou generaci pohonů představuje SIMO-
TICS IQ 1LE5, což je první digitální motor
Siemens. V čem tkví jeho výjimečnost?

JP: Nová generace pohonů řady SIMOTICS
IQ 1LE5 je z pohledu digitalizace charakteris-
tická hned v několika ohledech. Design pro-
duktu je vytvářen v PLM nástrojích jako digi-
tální dvojče a díky vzniku ucelené datové ar-
chitektury je možné poskytnout toto digitální
dvojče u každého, zákazníkem nakonfigurova-
ného, produktu. Digitální dvojče zahrnuje ve-
škerou zákaznickou dokumentaci - technické
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údaje, charakteristiky, certifikáty, manuály, 3D
model a další speciálně vyžádané informace. 

Z druhého pohledu se jedná o první pro-
duktovou řadu, kde se díky využití analytic-
kých nástrojů podařilo redukovat dobu po-
třebnou na vývoj a na výrobu prototypů
a zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh.
Vývoj těchto motorů probíhá ve vlastních
softwarových nástrojích, které zahrnují
mnoho analytických modulů umožňující na-
příklad provádět mechanické pevnostní vý-
počty pomocí metod konečných prvků.

Dalším digitálním prvkem u této řady je
měřicí jednotka SmartBox, která bude insta-
lována do všech motorů řady 1LE5. Tato mě-
řicí jednotka je určena k monitoringu motoru
po celou dobu jeho využití. Je vybavena sen -
zorikou umožňující vyhodnocovat aktuální
kondici motoru a s ohledem na matematický
model konkrétního motoru i stabilitu a spo-
lehlivost jeho chodu. 

Tato jednotka umí naměřené údaje odesílat
pomocí metalické nebo bezdrátové sítě na
cloudové úložiště MindSphere, kde je možné
měřená data vyhodnocovat a na základě de-
finice vlastních podmínek vyvolat další udá-
losti - například upozornit vlastníka či třetí
stranu, že stroj nepracuje ve standardních
podmínkách a vyžaduje servisní zásah. Dal-
ším navazujícím prvkem digitalizace je pak
nabídka možnosti využití platformy cloudo-
vého prostředí MindSphere pro monitoring
celých flotil nejen takto vybavených motorů,
ale i dalších technologických zařízení. 

Ve spojení s dalšími technologiemi podpo-
rující sběr dat a samotnou platformou Mind-
Sphere je umožněno zapojení třetích stran do
tvorby specializovaných aplikací určených
pro správu technologií instalovaných u záka-
zníků nebo pro tvorbu nástrojů prediktivní
analýzy založených na sběru a porovnávání
velkého množství dat.

Úspěch nepřichází sám o sobě, co Vy pova-
žujete za hlavní klíč k jeho dosažení? 

RK: Já osobně vidím hlavní klíč k úspěchu
v pozitivním postoji a sebevzdělávání. Zákla-
dem všeho je spolupráce a otevřená komuni-
kace. Pozitivní přístup, motivace, stále nové
nápady a příležitosti jsou hlavními kameny
pro úspěšný rozvoj a konkurenceschopnost
firmy. Aby výše uvedené perfektně fungovalo
v praxi, musí mít firma nejen velmi dobře
specifikovanou problematiku trvalého zlepšo-
vání postavenou na pevných pilířích, ale měla
by mít i nástroje pro výběr, vyhodnocení
a ocenění nejlepších zaměstnanců. Mezi
hlavní pilíře trvalého zlepšování patří pro-
gram 3i, který představuje ideje, iniciativu
a inovaci a jedná se o rozsáhlý program firmy
Siemens pro podporu, realizaci a ohodnocení
nápadů pracovníků.

Jednou ročně proto vyhlašujeme nejlepší
zaměstnance závodu, kteří si převezmou
ocenění za dobrý pracovní výkon. Celkem
oceňujeme pět pracovníků z dělnických ka-
tegorií a pět THP. Výběr a nominace probíhá
podle přesně stanovených kriterií a tato

prestižní záležitost sleduje principy Owners-
hip culture vymezené společností Siemens.
Ostatně ředitel Siemens ve Frenštátě,
Roman Valný, k tomu uvedl jednu pěknou
větu, kterou nemůžu necitovat: „Můžeme
mít sebelepší produkt, sebelepší stroje
nebo počítače, ale bez kreativního lidského
myšlení a kvalitní manuální, manažerské
nebo tvůrčí práce bychom toho moc nedo-
kázali."

A co vše podle Vás budou muset umět a znát
například zaměstnanci frenštátského zá-
vodu, aby se uplatnili i v době digitalizace,
která zásadně změní výrobu i pojetí součas-
ných pracovních pozic? 

RK: Budoucnost je jasně na straně těch,
kteří budou disponovat informační gramot-
ností a schopností řešit nečekané problémy
s nejasně definovanou strukturou. Od jednot-
livců se očekává, že budou flexibilní, samo-
statní a schopni řešit stále častěji projektově
orientované pracovní úkoly. Pracovníci
budou muset mít „základní dovednosti pro
21. století“ jako například schopnost spolu-
práce v multifunkčních týmech, které budou
tvořeny různými experty z různých odvětví.
Pracovníci by také měli mít základní znalosti
nových mediálních technologií a znalosti tý-
kající se rizik a nebezpečí spojených s ochra-
nou užívání elektronických dat. Samozřej-
mostí je, že i přes dosažené vzdělání je dnes
nutné se pro úspěch vzdělávat i nadále, prak-
ticky po celý život. �
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	CI0118_54_55_Jaderný_ROSATOM_CI_SABLONA
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