
Karmenu Vella, komisař pro životní
prostředí, pozval na 30. ledna do
Bruselu na společné jednání mi-

nistry devíti členských států (včetně České
republiky), které čelí řízení o nesplnění po-
vinnosti kvůli překračování dohodnutých
limitů znečištění ovzduší. Na summitu
měly dotyčné státy možnost prokázat, že
podniknou další odpovídající kroky, aby
současnou situaci neprodleně napravily
a dodržely evropské předpisy. České re-
publice vyčítá Evropská komise neplnění
imisních limitů pro suspendované částice
(PM10) a oxid dusičitý (NO2). Na vině jsou
jednoznačně domácí topeniště a doprava,
nikoliv velká energetika, průmysl a tep-
lárny.

Legislativa EU o kvalitě vnějšího ovzduší
a čistším vzduchu pro Evropu (směrnice
2008/50/ES) stanoví mezní hodnoty kvality
ovzduší, které nesmí být nikde v EU pře-
kročeny, a ukládá členským státům, aby
zmírnily vystavení občanů škodlivým lát-
kám znečišťujícím prostředí. Komise pod-
nikla vůči členským státům kvůli špatné
kvalitě ovzduší od roku 2008 právní kroky,
přičemž zprvu se zaměřila na limity su-
spendovaných částic (PM10), které měly být
splněny do roku 2005, a oxidu dusičitého
(NO2), jež měly být splněny do roku 2010.

„Energetika a průmysl už svůj díl práce
na zlepšení ovzduší odvedly a na překračo-
vání imisních limitů se významně nepodí-
lejí. Řešení pro dodržování imisních limitů
prachu je třeba hledat hlavně v domácích
topeništích,“ uvedl Martin Hájek, ředitel
Teplárenského sdružení ČR.

Veřejná energetika a výroba tepla se
podle informací Českého hydrometeorolo-
gického ústavu v roce 2015 podílela na cel-
kových emisích suspendovaných částic
PM10 z 6,5 %. Největší podíl, 36,4 % měly
na svědomí domácnosti. Polní práce pak
způsobily téměř dvojnásobný podíl emisí
než veřejná energetika (12,7 %). Pokud za-
počteme i chovy hospodářských zvířat
a emise z nesilničních vozidel používaných
v zemědělství, pak se sektor zemědělství
a lesnictví podílel na celkových emisích su-
spendovaných částic PM10 z 21,7 %, tedy
přibližně trojnásobkem podílu veřejné
energetiky.

„Je zřejmé, že kotlíkové dotace na vyře-
šení problému nestačí a pokud bude chtít
vláda splnit závazky ČR vůči EU a vyhnout
se pokutě, bude muset postupovat proti
pevným palivům v domácnostech mno-
hem razantněji. Cestu paradoxně ukazuje
Polsko, kde bude v Krakově topení pev-
nými palivy v domácích kotlích od roku
2019 úplně zakázáno,“ uvedl Martin Hájek.

Provozovatelé tepláren v ČR investovali
do snižování emisí znečišťujících látek od
roku 2013 již více než 20 miliard korun.
V důsledku těchto investic se podařilo
v teplárnách provozovaných členy Teplá-
renského sdružení ČR je mezi lety 2014
a 2016 snížit emise prachu o 36 %. Další
snížení emisí lze v důsledku zpřísnění

emisních limitů pro střední spalovací
zdroje do 50 MW očekávat v průběhu le-
tošního roku. Vzhledem k velmi nízkému
podílu teplárenství na celkových emisích
prachu v České republice však ani všechna
tato opatření nemohou přinést zásadní
zlepšení kvality ovzduší.

V souvislosti s částicemi PM10 vede
v současnosti Evropská komise řízení proti
šestnácti členským státům: Belgii, Bulhar-
sku, Česku, Německu, Řecku, Španělsku,
Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Portu-
galsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku, Slo-
vensku a Slovinsku a v případě dvou z nich
(Bulharska a Polska) již byla věc předlo-
žena Soudnímu dvoru EU. Ve věci překra-
čování limitů PM10 v Bulharsku rozhodl
Soudní dvůr v dubnu 2017. Devět člen-
ských států (včetně České republiky), jež
byly pozvány na summit, již v rámci řízení
o nesplnění povinnosti obdrželo odůvod-
něné stanovisko. Dalším krokem bude
předložení věci Soudnímu dvoru.

Další informace viz tisková zpráva Ev-
ropské komise z 19. ledna 2018 dostupná
na adrese: http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-18-348_cs.htm

Publikace Českého hydrometeorologic-
kého ústavu Znečištění ovzduší na území
České republiky 2016, citace:

Znečištění ovzduší suspendovanými
částicemi frakce PM10 a PM2,5 zůstává jed-
ním z hlavních problémů, které je třeba

řešit při zajišťování kvality ovzduší ČR. Pře-
kračování imisního limitu PM10 a PM2,5 se
stále významným způsobem podílí na za-
řazení obcí mezi oblasti s překročenými
imisními limity.

Mezi hlavní zdroje emisí PMx v roce
2015 patřil sektor 1A4bi-Lokální vytápění
domácností, který se podílel na znečišťo-
vání ovzduší v celorepublikovém měřítku
látkami PM10 36,4 %. Mezi další významné
zdroje emisí PM10 patří 3Dc-Polní práce,
kde tyto emise vznikají při zpracování
půdy, sklizni a čištění zemědělských plo-
din. Tento sektor představoval 12,7 %
emisí PM10. Sektory 1A3biii-Silniční do-
prava: Nákladní doprava nad 3,5 tuny
a 1A3bi-Silniční doprava: Osobní auto-
mobily se na emisích PM10 podílely 9,3 %.

Publikace Kvalita ovzduší a rozptylové
podmínky na území ČR 2017, předběžné
zhodnocení, zveřejněno 25. ledna 2018:

V roce 2017 byl maximální povolený
počet překročení hodnoty denního imis-
ního limitu PM10 50 µg.m−3 překročen na 46
% stanic AIM (tj. 47 ze 103 stanic), pro které
jsou k dispozici údaje o překročení hod-
noty imisního limitu v každém měsíci roku
2017. Nejvyšší počet překročení byl zazna-
menán na stanicích aglomerace
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (O/K/F-M).
Imisní limit byl překročen i na některých
stanicích v kraji Olomouckém, Ústeckém,
Zlínském, Středočeském, Jihočeském, Krá-
lovéhradeckém, Moravskoslezském bez
aglomerace O/K/F-M a v aglomeracích
Praha a Brno.

Roční imisní limit částic PM10 (40 µg.m−3)
byl překročen na dvou stanicích (Ostrava-
Radvanice ZÚ a Věřňovice) z celkového
počtu 111 stanic AIM s dostatečným poč-
tem dat pro hodnocení. V obou případech
se jedná se o stanici v aglomeraci O/K/F-
M.

V roce 2017 bylo vyhlášeno 39 smogo-
vých situací a 17 regulací z důvodu vyso-
kých koncentrací suspendovaných částic
PM10 v celkové délce trvání 4697 h (196
dní) a 940 h (39 dní). Všechny byly vyhlá-
šeny v období od 7. ledna do 17. února.
Smogové situace a regulace byly vyhlá-
šeny ve všech oblastech SVRS, vyjma Kar-
lovarského, Libereckého kraje, kraje Vyso-
čina a zóny Střední Morava.

K překročení ročního imisního limitu
NO2 (40 µg.m−3) dochází pouze na omeze-
ném počtu stanic, a to na dopravně expo-
novaných lokalitách aglomerací a velkých
měst. Z celkového počtu 95 lokalit, kde byl
v roce 2017 monitorován oxid dusičitý,
došlo k překročení ročního imisního limitu
na čtyřech z nich. Všechny stanice jsou kla-
sifikovány jako dopravní městské, dvě
z nich dokonce jako dopravní hot spot. Šlo
o stanice Praha 2-Legerova (hot spot),
Brno-Úvoz (hot spot), Praha 5-Smíchov
a Brno-Svatoplukova. Imisní limit hodi-
nové koncentrace NO2 nebyl v roce 2017
překročen na žádné stanici. �

Překračování imisních limitů 
způsobují lokální topeniště a doprava

34
1I2018



35
1I2018

Úspora energie, sledování kvality
ovzduší, předcházení odpadů a pro-
tipovodňová opatření – to jsou

hlavní témata čtyř dotačních výzev, které
vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí
spolu se Státním fondem životního pro-
středí ČR. Z Operačního programu Životní
prostředí na ně dohromady vyhradilo 5,4
miliardy korun z EU. Investice nabídne
MŽP převážně veřejnému sektoru, některé
z nich ale pomohou i podnikatelům a po-
travinovým bankám. 

Žádosti o dotace přijímá Státní fond ži-
votního prostředí ČR od 1. března vyjma
dotací na předcházení odpadů, u kterých
lze podávat žádosti od 3. dubna.

Dotace na zateplení a energeticky
úsporné renovace veřejných objektů
(výzva č.100)
Největší objem z vymezených prostředků,
přesně 3 miliardy korun, směřují na zate-
plování veřejných budov a snižování ener-
getické náročnosti ve městech a obcích.   

„O dotace v oblasti energetických úspor
z Operačního programu Životní prostředí
je tradičně mimořádný zájem. V předchozí
výzvě si o příspěvek v celkové výši 3,8 mi-
liardy korun řeklo 702 žadatelů. Ti, kteří
svou žádost nestihli podat, mají nyní další
šanci. Podmínky zůstávají stejně atraktivní
jako v minulé výzvě,“ uvádí ministr Ri-
chard Brabec s tím, že i nyní může dotace
pokrýt až 55 % ze způsobilých výdajů na
projekt a v případě instalace nuceného vě-
trání s rekuperací se dotace může vyšplhat
až na 70 %.  Dotační výzva je určena maji-
telům budov sloužícím k veřejným účelům,
jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy
zejména obcím a městům. Ty mohou žádat
o příspěvek na zateplení fasád, výměnu re-
novaci oken a dveří, rekuperaci, nový
úsporný zdroj tepla, solárně-termické ko-
lektory, fotovoltaické systémy a další opa-
tření, díky nimž si sníží energetickou nároč-
nost objektu, a následně uspoří výdaje za
jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně
projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci
lze získat i na částečné renovace, výše pod-
pory se potom odvíjí od výše dosažených
energetických úspor.

„Zejména menší obce či města u této
výzvy zcela jistě ocení, že vedle dotace
mohou zároveň požádat o zvýhodněnou
půjčku od Státního fondu životního pro-
středí ČR,“ dodává ředitel Fondu Petr Vald-
man a vypočítává její nesporné výhody:
„Půjčka je po dobu realizace projektu bez-
úročná, bez dalších poplatků a navíc s bez-
konkurenční fixní úrokovou sazbou 0,45 %
p. a. Umožní tak žadatelům pokrýt nedoto-
vanou část způsobilých nákladů na projekt
a část vlastních zdrojů.“ 

Žádosti o dotace lze podávat od 1.
března 2018 do 31. ledna 2019, o půjčku je

možné žádat kdykoliv až do doby zahájení
realizace projektu. Podrobné informace na-
jdou zájemci na stránkách Fondu.

Půl miliarda na domácí kompostéry,
kontejnery na textil a nově i na
potravinové banky (výzva č.103)
K dalším oblíbeným dotacím, u nichž
zájem pravidelně převyšuje stanovenou
alokaci, patří podpora předcházení vzniku
komunálního a průmyslového odpadu. Re-
zort na ni aktuálně vyčlenil z Operačního
programu Životní prostředí půl miliardy
korun. Z ní uhradí městům a obcím až
85 % způsobilých výdajů na pořízení do-
mácích kompostérů do domácností svých
občanů a na vybudování nebo rozšíření
sítě kontejnerů na textil. Znovu podpoří
i zakládání tzv. re-use center pro opětovné
použití výrobků. 

Oproti předchozím výzvám mohou o do-
taci nově požádat i potravinové banky,
které bezúplatně shromažďují darované
potraviny a přidělují je humanitárním nebo
charitativním organizacím, nebo poskytují
potravinovou pomoc lidem v hmotné
nouzi. „Potravinové banky považujeme za
jedno z efektivních řešení, jak zamezit
vzniku odpadu z potravin. Z kapacitních
důvodů jsou zatím schopny přijímat jen asi
20 % toho, co jim supermarkety a jiní vý-
robci nabízejí. Přispějeme jim tedy na vy-
budování či rekonstrukci skladů a jejich vy-
bavení nebo nákup svozové a manipulační
techniky,“ upřesňuje ministr Brabec.  

Finance jsou připraveny i pro výrobní
podniky, které produkují průmyslový
odpad. Dotace jim pomůže uhradit techno-
logii, díky níž sníží produkci průmyslového
odpadu o minimálně 15 %. Žádosti v do-
tační výzvě č. 103 lze podávat Státnímu
fondu životního prostředí ČR od 3. dubna
2018 do 31. července 2018. 

Povodňová ochrana a hospodaření 
se srážkovými vodami (výzva č. 113)
Ani další dotační nabídka není novinkou.
V loňském roce ji ministerstvo představilo

jako „Dešťovku pro obce“, když loni na-
bídlo starostům a subjektům veřejného
sektoru dotace na zachytávání dešťové
vody a její využití k zalévání veřejné zeleně.
Doplnilo tak škálu dlouhodobě podporova-
ných opatření, jejímž cílem je ochránit ob-
čany před následky sucha a klimatické
změny, podnítit města k efektivnějšímu
hospodaření se srážkovou vodou a šetřit
zdroje pitné vody.   

„Poměrně zásadní novinkou u této
výzvy je navýšení alokace na 1,8 miliardy
korun a prodloužení doby pro podání žá-
dostí,“ uvádí Petr Valdman a doplňuje:
„Máme zkušenosti, že u veřejných budov
je příprava projektu složitější a trvá déle.
Žadatelé si mohou přípravu projektu nyní
v klidu rozplánovat, na podání žádosti
mají téměř 10 měsíců. Žádosti budeme
přijímat a vyhodnocovat průběžně,
a z toho důvodu máme nachystanou
k rozdělení i vyšší částku 1,8 miliardy
korun.“  

Dotační výzva kromě zachytávání sráž-
kové vody do akumulačních či retenčních
nádrží zahrnuje podporu i řady prvků tzv.
modré infrastruktury, tedy vodních ploch
ve městech, které mají významné envi-
ronmentální a protipovodňové funkce.
Konkrétně lze uvést výstavbu či rekon-
strukci bezpečnostních přelivů hrází, su-
chých a polosuchých poldrů, vsakova-
cích nádrží či průlehů. Podpořeny budou
rovněž zelené střechy u veřejných ob-
jektů, výměna nepropustných zpevně-
ných povrchů za vodou propustné plo-
chy či odvodnění parkovišť do zasakova-
cích pásů. 

O dotaci mohou žádat nejen subjekty ve-
řejného sektoru, ale i státní organizace,
správci toků a v konkrétních případech
i podnikající osoby na vybudování nebo re-
konstrukci bezpečnostních přelivů vodních
nádrží. Příjem žádostí potrvá od 1. března
2018 do 7. ledna 2019. 

Sto milionů na monitorování kvality
ovzduší (výzva č.98) 
Poslední nabídka dotací, tentokrát pro vý-
zkumné instituce, vysoké školy a školská
zařízení, ale i obce a města ve výši 100 mi-
lionů korun se týká monitorování kvality
ovzduší. Z dotace tak mohou spolufinan-
covat systémy pro sledování, hodnocení
a předpověď kvality ovzduší a počasí, za-
jistit výstavbu monitorovací sítě, labora-
toří, sběr vzorků a přenos dat, pořídit tech-
niku pro jejich zpracování, simulaci, tvorbu
databází. 

Podporu je možné získat také na obnovu
a rozvoj systémů pro archivaci a zpraco-
vání údajů o znečišťování ovzduší stan-
dardními znečišťujícími látkami i skleníko-
vými plyny. Žádosti je možné podávat od
1. března do 20. prosince 2018. �

Nově zateplené úřady, výstavba re-use center či
zkapacitnění potravinových bank – MŽP odstartovalo nové
dotační výzvy za 5,4 miliardy korun



Dílenské vozidlo T 815-7-D 8x8
V a T 815-7-D 8x8 je terénní vojen-
ské vozidlo. Skříňová nástavba je

umístěna na strojovém podvozku Tatra
T815-7T3RC1 se sníženou pancéřovou ka-
binou. Vyznačuje se vysokou manévrova-
telností a průchodivostí v těžkých terén-
ních podmínkách a poskytuje dostateč-
nou balistickou a protiminovou ochranu
osádky.

Vozidlo je předurčeno k provádění tech-
nické údržby, mírových běžných oprav a vá-
lečných běžných a středních oprav kolo-
vých obrněných transportérů typu Pandur
8x8 ve verzích kolové bojové vozidlo (dále
jen KBV) a kolový obrněný transportér (dále
jen KOT) a to v různých klimatických pod-
mínkách a terénech. Současně je schopno
zajistit rychlou přepravu osádky do místa
nasazení a umožňuje osádce vést ze střeš-
ního průlezu kabiny střelbu z lafetované
zbraně na pevné i pohyblivé cíle. Vozidlo je
schopno poskytnout technickou pomoc ve
prospěch jiných typů techniky s využitím lo-
gistických souprav všeobecného nářadí
a všeobecně využitelných zařízení.

Dílenské vozidlo T 815-7-D 8x8 V a T 815-7-D
8x8 je určeno:
•  k technickému zabezpečení jednotek vy-

zbrojených KBV a KOT k provádění
údržby a opravárenské činnosti těchto
poškozených kolových obrněných trans-
portérů;

•  k přesunu osádky v pancéřové kabině do
míst nasazení a k vedení střelby z lafeto-
vané zbraně při napadení nepřítelem;

•  k plnění úkolů technického zabezpečení
(včetně technické pomoci) – údržba
a opravy poškozené techniky;

•  k provádění základní údržby, technické
údržby č. 1 a č. 2, zvláštních druhů
údržeb, běžných a středních oprav v roz-
sahu vybraných prací 2. úrovně na pod-
vozcích, výzbroji, optoelektronických pří-
strojích a systému řízení palby KBV
a KOT;

•  k vlečení poškozených KBV a KOT na
tažné tyči (tažném trojúhelníku nebo spe-
ciálním závěsu) po polních a lesních ces-
tách a zpevněných komunikacích všech
tříd do vzdálenosti 30 km;

T 815-7-D 8x8 a T 815-7-D 8x8 V tvoří zá-
kladní prostředek technického zabezpečení
v oblastech údržby a oprav určené k pod-
poře a udržení schopností pozemních sil
k plnění úkolů a vedení bojové činnosti.
Jsou určeny pro jednotky vybavené KBV
a KOT a pro jednotky zabezpečující jeho lo-
gistickou podporu a výcvik vojenských
profesionálů.

Osádka T 815-7-D 8x8 V a T 815-7-D 8x8
je schopna provádět následující práce
a činnosti: očištění částí opravované
techniky, dále kontroly technického stavu
a defektace, poskytování technické po-
moci jiným typům techniky, získávání
a předávání informací o rozsahu poško-
zení v systému velení a řízení AČR, od-
straňování provozních poruch, malých
bojových poškození, provádění technické
údržby č. 1 a č. 2, běžných oprav (váleč-
ných běžných oprav) a středních oprav

Armáda začala provozovat unikátní dílenské vozidlo z VTÚ
Vojenský technický ústav, s. p. předal na konci loňského roku Armádě České republiky pět kusů
unikátní dílenské techniky Tatra T815-7-D 8x8, a to ve dvou modifikacích podle úrovně prováděné
údržby a oprav. Tři dílenská vozidla (T815-7-D 8x8 V) jsou určena k provádění technické údržby
a běžných oprav kolových obrněných transportérů řady Pandur pro 1. úroveň (družstvo, resp. četa
oprav) a dvě vozidla (T815-7-D 8x8) pro 2. úroveň (prapor oprav).  
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Základní technické parametry:
celková hmotnost 32 000 kg
délka 10 900 mm
šířka 2 550 mm
výška 3 700 mm
rozchod přední nápravy 2 080/2 070 mm
rozchod 2 090/2 080 mm
maximální rychlost 85 km/hod
jízdní dosah 680 km



v rozsahu vybraných prací 2. úrovně na
podvozku a zbraňovém systému KBV
a KOT až do rozsahu 10 pracovních hodin
způsobem výměny komponentů a s vy-
užitím náhradních dílů a upravených

technologických postupů. Zmínit je třeba
i provádění zámečnických prací na pod-
vozku a zbraňovém kompletu za použití
ručního elektrického nářadí, provádění
běžných oprav malého rozsahu a každo-

denní údržby elektrické a speciální vý-
stroje vozidel, provádění výměn prvků
přídavné pancéřové ochrany za použití
účelové výbavy dílenského prostředku,
provádění oprav a výměn sestav kol KBV
a KOT typu Pandur 8x8, osazených prvky
pro nouzové dojetí, povrchová očista
částí optických soustav, vysušování elek-
trických spojů horkým vzduchem, svařo-
vání elektrickým obloukem, svařování
plamenem, řezání a pálení materiálu po-
mocí plazmové řezací soupravy, měkké
pájení, pomoc při elektrickém spouštění
motorů zabezpečované techniky, napá-
jení elektrické sítě opravované techniky
při opravách a přezkušování elektrických
soustav techniky, nouzové dobíjení vozi-
dlových akumulátorů v zabezpečované
technice a dobíjení vlastních účelových
(nástavbových) akumulátorů ze samo-
statného na vozidle nezávislého zdroje,
vlečení poškozené techniky na krátké
vzdálenosti (do 30 km) na tažné tyči (taž -
ném trojúhelníku nebo speciálním zá-
věsu).

Vnitřní část účelové nástavby je herme-
tizována a chráněna filtroventilačním za-
řízením. Části umístěné vně vozidla jsou
dekontaminovatelné v AČR zavedenými
dekontaminačními prostředky. �

Jedním z projektů Vojenského technického ústavu, které
jsou v současnosti předávány do Armády ČR, je SEC, ne-
boli sestava energetického centra, z vyškovského odštěp-

ného závodu VTÚPV.
Jedná se o mobilní zdroje elektrické energie nepřetržitého na-

pájení pro všeobecné použití. Je předurčen pro polní zabezpe-
čení činnosti úkolových uskupení Armády ČR, ale rovněž může
být využit jako nouzový zdroj při řešení jakékoli krizové situace
nebo živelné katastrofy.

Sestava energetického centra je zastavěna do pěti modifikova-
ných kontejnerů ISO-1C a funkčně je sestavena ze tří samostatně
stojících elektrocentrál ve dvou výkonových verzích - 360 kW
a 120 kW, jedné rozvodny a jedné centrální nádrže na palivo.

SEC je schopna nepřetržitého celoročního provozu v těch nej-
náročnějších klimatických podmínkách. Její spolehlivost byla
ověřena v procesu podnikových, kontrolních, schvalovacích
a vojskových zkoušek.

Základní parametry SEC

Maximální dodávaný výkon 1080 kW 
Jmenovité napětí, kmitočet 3x400/230 V, 50 Hz
Druh provozu automatický, nepřetržitý
Manipulovatelnost s kontejnery SEC všemi prostředky 
určenými pro manipulaci s kontejnery ISO-1C
Stohovatelnost kontejnerů SEC 1+8
Systém řízení / sběrnice COMAP/CAN-BUS
Objem paliva v kontejnerové nádrži 15 000 litrů
Druh paliva nafta motorová nebo jednotné palivo
Maximální hmotnost kontejneru 12 tun
Rozměry kontejneru ISO-1C (6058x2438x2438) mm
Typ zdrojových soustrojí CATERPILLAR
Obsluha 1 osoba

Výhody

•  automatický provoz SEC pružně reagující na okamžitou po-
třebu dodávaného výkonu do spotřebičové sítě s cílem mini-

malizace spotřeby paliva, minimalizace hluku a maximalizace
spolehlivosti dodávky elektrické energie za všech předvídatel-
ných okolností; 

•  provoz SEC bez nutnosti přerušení dodávky elektrické energie
při údržbě některého z komponent SEC;

•  automatická kontrola a řízení doby chodu komponent SEC
s cílem trvalého sjednocování intervalů údržby a periodických
oprav;

•  automatická kontrola všech provozních i neprovozních stavů
s cílem minimalizace nebezpečí úrazů, ekologických havárií
a poruch;

•  vysoká mobilita zdroje;
•  vysoká mechanicko-klimatická odolnost SEC;
•  krátká doba nutná pro rozvinutí a zprovoznění SEC;
•  velmi tichý provoz SEC;
•  volba typu sítě (IT) – porucha jednoho spotřebiče nevypíná

celou napájenou větev;
•  možnost volby priorit napájení;
•  disponibilní výkon dostačující pro pokrytí energetických po-

třeb velkých vojenských polních uskupení, polních nemocnic
a všech objektů, u nich je důležitou prioritou dodržení pod-
mínky nepřerušitelného napájení;

•  servisní zabezpečení ve všech civilizovaných částech světa
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Do AČR míří sestava energetického centra



Cílem projektu je posílit schopnosti
a postupy sekretariátu Platformy pro
zastupování zájmů členů PPZRS při

propojování cílů udržitelného rozvoje s roz-
vojovými a souvisejícími politikami na české
i evropské úrovni posílením vnější i vnitřní
komunikace. To přispěje ke zkvalitnění zapo-
jení čs. subjektů do aktivit ZRS ČR a EU
včetně účasti na veřejných výběrových říze-
ních s následnými aktivitami rozvojového in-
vestování a rozvojově-podnikatelského part-
nerství. Sekretariát PPZRS a projektoví ma-
nažeři členských firem získají potřebné ana-
lytické dovednosti, vč. schopnosti interně
i navenek sdílet informace o funkcích a pra-
vidlech řízení projektového cyklu, užitečných
pro širší okruh zájemců a orientovat se

v otázkách nové Strategie ZRS 2030 a pro-
gramů ZRS ČR. V rámci projektu se uskuteční
dva interní kulaté stoly pro členskou zá-
kladnu včetně asociací a spolupracovníky se-
kretariátu na téma Řízení projektového cyklu
ČRA a Zadávání zakázek EUROPAID. Dále to
budou dva veřejné kulaté stoly věnované Fi-
nancování návazných projektů na programy
ZRS ČR a Terminaci programů ZRS ČR pro
Mongolsko, Kosovo a Srbsko. Dále čtyři se-
mináře pro členskou základnu včetně asoci-
ací na téma Programy ZRS ČR: Bosna a Her-
cegovina, Moldavsko a Gruzie, Etiopie a Zam -
bie, Kambodža. První akcí bude veřejná di-
skuse na téma Financování návazných pro-
jektů na programy ZRS ČR  za účasti předsta-
vitelů MZV a ČRA – viz pozvánka. �

Vážení zájemci o politiku
zahraniční rozvojové spolupráce,
máme tu začátek nového roku. Něco skon-
čilo, něco začíná. Loni se nám podařilo roz-
běhnout informační stránku Platformy na
Facebooku a světe div se! Funguje to, navz-
dory skeptikům máme padesát sledujících
a návštěvnost stoupá.

Také twitterový účet nese své informační
plody. Vidíme okamžitě, co se děje v priorit-
ních zemích české ZRS a můžeme na to
velmi rychle reagovat i sdílet důležité infor-
mace s členskou základnou. Aktuální dění
někdy komentujeme, nebo zdůrazňujeme to,
co je naší stálou prioritou. Tu máme zpraco-
vánu i v letošním projektu budování kapacit
a odrazí se v seminářích a kulatých stolech,
jejichž přehled zde uvádíme. Budou nejen
o nové Strategii ZRS ČR 2030, ale zejména
o podnikatelském prostředí v partnerských
zemích ZRS, včetně podnikatelských příleži-
tostí pro české firmy.

Při konzultacích se zájemci o třetí trhy
však stále slyšíme určitou skepsi. Z export-
ních případů jsou zvyklí na klasické postupy
obchodního případu, ale rozvojové země
nej sou státy EU!  Zde se mohou setkat s růz-
nými obtížemi, zejména s problémem
ochrany know-how a problematickým pří-
stupem místních zákazníků k financím. Roz-
vojový projekt je sice svým charakterem in-
vestiční, ale jedinou jistotou solvence je
velký veřejný investor. Proto mají české pod-
niky zájem o nákupy velkých mezinárodních
institucí, které financují rozsáhlé rozvojové
projekty. I zde se ozývají stížnosti firem na
to, že nás ostatní odstrkují a nic nejde jedno-
duše. Příběh naší členské firmy Geotest by
měl přesvědčit, že obchodování s meziná-
rodními dárci pomoci je možné a může být
velmi úspěšné. Na příkladu dalšího člena,
firmy EVECO lze zjistit, jak se dá propojit
aplikovaný výzkum s rozvojovou pomocí.
České inovační aktivity stále rostou. Proč by
nemohly být podpořeny i takové produkty
a technologie, které jsou po úpravách využi-
telné v rozvojových zemích? Nemusíme hle-
dat příležitosti jen v Africe, na Balkáně je
také mnoho příležitostí a jsou blíž.

V této souvislosti je vhodné zmínit naši
první letošní akci pro veřejnost. Připravu-
jeme ji na 23.3. 2018. Pozvánku k diskusi
u kulatého stolu s představiteli Ministerstva
zahraničních věcí ČR, České rozvojové agen-
tury a dalšími experty na komerční návaz-
nosti rozvojových projektů najdete na
našem webu(1. Tématem je otázka, zda mají
investoři v rozvojové zemi přístup k finanč-
ním prostředkům, aby mohli zaplatit za do-
dávku. I zde je několik novinek, a to od no-
vých finančních nástrojů vnější pomoci EU
až po českou národní rozvojovou banku,
která zkoumá a připravuje finanční mecha-
nismy podpory podnikatelům směřujícím do
rozvojových zemí.  Na konci loňského roku
jsme slyšeli, že se ČRA dohodla s několika fi-
nančními institucemi o podpoře účastníků
svého B2B programu. To je dobrá zpráva pro
možné podnikatelské aktivity, kdy je ve hře
také místní partner. Jen je potřebné zjistit
více o metodách, jak získat úvěry, záruky
a další nefinanční expertní podporu. 

Věříme, že se nám podaří některé otázky
vyjasnit, jiné otevřít, získat odpovědi
a hlavně, povzbudit podnikatelské aktivity na
nových trzích, zejména tam, kde jako stát
chceme podpořit místní ekonomický růst.

Těšíme se, že se podíváte na náš Face-
book, webové stránky, twitterový účet, naj -
dete na nich pozvánky a přijdete na všechny
ohlašované akce.

1)https://www.ppzrs.org/inpage/seminare-
konference-364/

Věra Venclíková
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Neziskový sektor kritizuje firmy za to, že do
projektů rozvojové pomoci dodávají
svou produkci s určitým ziskem a done-

dávna doporučovaly spíše formu mecenášství
ve vztahu k rozvojovým zemím než podnikatel-
ské zapojení. 

Historicky bylo odmítání účasti soukromého
sektoru na rozvojové pomoci argumentováno
zejména zneužíváním přímých zahraničních in-
vestic do rozvojových zemí, kdy velké a silné za-
hraniční firmy vstupovaly s kapitálem na místní
trhy a za velmi nevýhodných podmínek pro
místní ekonomiku zde neúměrně profitovaly. To
se dělo naposledy v sedmdesátých letech a sa-
mozřejmě to nebylo pravidlem pro všechny za-
hraniční investory. Špatná pověst se však velmi
pomalu zlepšuje. V ČR jsme dosáhli určitého
pokroku, když si technická pomoc balkánským
státům a dalším partnerským zemím zahraniční
rozvojové spolupráce vyžádala přítomnost
firem v energetických, infrastrukturních a eko-
logických projektech. 

Významný posun však nastal až v roce 2015,
kdy shromáždění členských států Organizace
spojených národů (OSN) schválilo novou stra-
tegii celosvětového rozvoje. Podstatou strategie
OSN je záměr celkově napravit a sjednotit pří-
stup spolupráce bohatých zemí s chudými tak,
aby se společným úsilím podařilo zlepšit život
lidí po celém světě. Hlavní podmínkou úspěchu
je právě to společné úsilí všech zainteresova-
ných stran. Nesmí být jednostranné od boha-
tých k chudým jako doposud. Podmínky pro do-
sažení cílů strategie udržitelného rozvoje byly
prodiskutovány mnoha odborníky a pečlivě
zformulovány. Požadavek na zlepšení efektiv-
nosti rozvojových aktivit se zde týká všech zain-
teresovaných stran, včetně dárců, realizátorů
a příjemců pomoci. Všem doposud významně
zainteresovaným stranám tedy začíná proces
určitého přerodu a hledání nových variant jejich
působení. Naopak, doposud nepříliš zapoje-
nému soukromému sektoru se nabízí více příle-
žitostí, jak se zapojit do ekonomického rozvoje.

Česká republika, po deseti letech intenzivní
kultivace a v porovnání s dalšími zeměmi V4,
má svůj systém zahraniční rozvojové spolu-
práce (ZRS) na dobré úrovni. Částečně proto, že
nešla jednodušší cestou pouze multilaterální
pomoci, kdy země svůj rozpočet na pomoc roz-
vojovým zemím vkládá do mezinárodních insti-
tucí. Díky dobrému startu České rozvojové
agentury (ČRA), která se od počátku věnuje bi-
laterální spolupráci, máme v současnosti kva-
litně navržené programy spolupráce s priorit-
ními zeměmi. Zde také najdeme zohlednění
Strategie OSN a její cíle udržitelného rozvoje.

Obecně je ve Strategii ZRS ČR 2030 zdůraz-
ňován ekonomický rozvoj a industrializace,
stejně jako modernizace zemědělství a budo-
vání zpracovatelského průmyslu. Tyto cíle po-
třebují dobré podnikatelské nápady s ekonomic-
kou proveditelností, tvorbou pracovních míst
a vytvářením různých typů partnerství s mí-

stními partnery. K tomu je připojen také příslib
nových finančních mechanismů v rámci evrop-
ské vnější pomoci a inovace finančních nástrojů
v systému české proexportní podpory. Sou-
kromý sektor má tak více příležitostí pro svo-
bodné rozhodnutí, čemu se a v které zemi bude
podnikatelsky věnovat, zejména pokud bude
mít přístup k zajištění investičního kapitálu ať už
u sebe či svého rozvojového partnera. 

Pro přípravu vlastního podnikatelského zá-
měru připravila ČRA program, který by měl
malou dotací podnikateli přispět, aby mohl zjistit
přímo v místě, jestli jsou zde podmínky ko-
merční proveditelnosti záměru a zda může zá-
roveň přispět k rozvoji ekonomiky v dané zemi.
Dříve firmy u rozvojové agentury se svými na-
bídkami neuspěly, protože principy plánování
ZRS nedovolují přijímat podnikatelské návrhy.
Podpora podnikání z prostředků určených pro
vymýcení chudoby v rozvojové zemi byla ne-
myslitelná. Takové nápady, přestože dobré, ale
obvykle prakticky neověřené v místě, byly
pro banky z hlediska rizik nepřijatelné.  

A zde vidíme propojení mezi soukromým
a neziskovým sektorem. Neziskovky, dlouho-
době realizující sociální rozvojové projekty
v chudých zemích, získaly významné znalosti
místního prostředí, vybudovaly si poskytova-
nou pomocí dobrou pověst, a tak dokáží s míst -
ními komunitami vyjednávat, vysvětlovat a pře-
svědčovat o přijatelnosti svého projektu. Pod-
nikatel, který ovládá svoji profesi, jak pro-
dukčně, tak manažersky, odpovídá za ekono-
miku svého podnikatelského záměru. K míst -
ním rizikům však většinou potřebuje zasvěcené
znalce daného prostředí. Ti pomohou svou zku-
šeností a mohou přispět k akceptaci všeho no-
vého, co podnikatelský projekt přináší. Ideální
kandidáti pro tento úkol jsou právě pracovníci
neziskovek. 

Platforma podnikatelů pro ZRS často pořádá
semináře s informacemi k podnikání v rozvo-
jové zemi, ale asistenci v místě projektu zajistit
odpovídajícím způsobem nedokáže. Také zastu-
pitelský úřad ČR v místě nemůže výrazně po-
moci v každodenních aktivitách realizace pro-
jektu, i kdybychom měli ambasádu v každé roz-
vojové zemi.

Program podnikatelského partnerství tedy
přímo volá po spolupráci s neziskovým sekto-
rem. Otázkou zůstává, z jakých prostředků by se
tato znalostní podpora na místě měla financovat
v případě, že podnikatelské partnerství bude mít
delší ekonomickou návratnost, a tedy velmi
úsporný rozpočet na nákup podobné asistence. 

Závěrem trochu nadhledu. Aby byla lépe na-
plňována i další důležitá podmínka Strategie
OSN, kterou je podpora nezávislosti rozvojo-
vých zemí na mezinárodní pomoci, je nutné se
více soustředit na budování kapacit místní ob-
čanské společnosti tak, aby byla skutečně sobě-
stačná s vlastními synergickými efekty. Její jed-
notlivé součásti by se díky rozvojové pomoci
měly stát schopné samostatně řešit vzájemnou

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

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

Kontakt

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

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

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

komunikaci, sdílet informace a společně prosa-
zovat řešení společenských potřeb. Vývoz hoto-
vých balíčků demokracie ve slušivém balení ne-
zafungoval ve většině rozvojových zemí, ale
můžeme se společně pokusit sdílet své znalosti
a zkušenosti a nechat na místních partnerech,
jak si poradí s demokratickými principy v rámci
své společnosti. Podle všeho to je proveditelné.
Vidíme také, že v zemích, kde se toho ujaly
schopné místní osobnosti a směřovaly občan-
ské aktivity ke zlepšování dobrého vládnutí
a kultivaci podnikatelského prostředí, tam také
dosáhli nezávislosti na zahraniční pomoci
a dnes se tam lépe daří i ekonomice. �

Existuje společný zájem 
neziskového a soukromého sektoru v rozvojové politice?
Poměrně dlouhou dobu se potýkáme s určitými filosofickými spory některých jedinců z obou táborů. V politice pomoci chudým zemím
se pak tento rozpor týká spíše forem pomoci a její efektivnosti. Projekty jsou obvykle realizovány institucionálními dárci pomoci. Je to
určitá forma státní investice, kdy dárce vyhlašuje svůj konkrétní záměr a přes přihlášené projektové návrhy neziskových organizací je
financuje formou grantů a dotací. Na firmy zbývá hospodářská soutěž, kdy dárce pomoci nakupuje pro své záměry technické služby
doplněné dodávkou technologických celků apod. Probíhá klasická veřejná soutěž.



Značka GEOtest vznikla v roce 1968,
kdy byl v Brně založen stejnojmenný
státní podnik. V roce 1992 se firma

transformovala v privatizačním procesu
do soukromého vlastnictví, čímž vznikla
akciová společnost GEOtest v její dnešní
podobě. Společnost se v 90. letech zamě-
řovala na činnosti v oblasti inženýrské
geologie a sanace tzv. starých ekologic-
kých zátěží na území České republiky
a Slovenska.

Postupná orientace na zahraniční trhy
nastala počátkem nového tisíciletí. GEO-
test se nejprve zapojil do českých misí ob-
novy po válečných konfliktech v Iráku
a v bývalé Jugoslávii a po ničivém tsu-
nami v Indonésii a Srí Lance. Dalším kro-
kem pak bylo jeho zapojení do oficiální Za-
hraniční rozvojové spolupráce České repu-
bliky prostřednictvím projektů České roz-
vojové agentury v Bosně a Hercegovině,
Srbsku, Albánii, Mongolsku, Gruzii, Etiopii
a Zambii. V Bosně a Hercegovině a v Mon-
golsku vznikly i pobočky společnosti. Bo-
senská pobočka GEOTEST d.o.o. Sarajevo
v letošním roce oslaví 10. výročí svého
vzniku a je již zcela samostatnou, etablo-
vanou a úspěšnou firmou.

V rámci projektů v rozvojových zemích
se společnosti GEOtest podařilo pronik-
nout i do zcela nových oborů a oblastí,
které netvořily její páteřní činnost. Jedná
se o oblasti jako jsou zemědělství, výroba
energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj ven-
kova, zabezpečení potravin, snižování chu-
doby, migrace, vzdělávání, zdraví, sociální
rozvoj a další oblasti specializace, které
vždy kladou důraz na průřezové otázky
s tím spojené: lidská práva, řádná správa
věcí veřejných, gender a další.  

Díky získaným zkušenostem, a přede-
vším referencím na projektech oficiální Za-
hraniční rozvojové spolupráce ČR, společ-
nost přistoupila k dalšímu významnému
kroku v rámci svého mezinárodního půso-
bení. V roce 2011 byla zřízena kancelář
GEOtestu v nizozemském Utrechtu, jejíž
náplní práce jsou tzv. rámcové smlouvy
(FWC – Frameworks Contracts). Jedná se
především o krátkodobé konzultační a ex-
pertní služby ve specifických oborech pro
Evropskou unii (EuropeAid). Kancelář
v Utrechtu zaznamenala veliký úspěch
v roce 2013, kdy se podařilo vyhrát zakázky
ve čtyřech segmentech (tzv. LOT). V rámci
LOT 12 – Humanitarian Aid byla společ-
nost GEOtest lídrem vítězného sdružení
jako vůbec první česká společnost.

Díky úspěchu kanceláře v Utrechtu
v rámci FWC se otevřela zcela nová etapa
zahraničního působení GEOtestu. Společ-
nost od roku 2011 realizovala zakázky pro
Evropskou unii de facto po celém světě.
Podařilo se vytvořit dobré jméno u zahra-

ničních zadavatelů a partnerů, což ve svém
důsledku vedlo k získání zakázek od dal-
ších renomovaných zadavatelů, jako jsou
Evropská investiční banka (EIB), Světová
banka (WB), Evropská banka pro obnovu
a rozvoj (EBRD), Rozvojový program OSN
(UNDP), Agentura OSN UNRWA, Rakou-
ská rozvojová agentura (ADA), Dánská
agentura pro mezinárodní rozvoj (DA-
NIDA), Švédská agentura pro mezinárodní
rozvojovou spolupráci (SIDA), DIAKONIE
a řada dalších.

Za zmínku rovněž stojí, že GEOtest je od
letošního roku členem mezinárodní ali-
ance INOGEN. Tato prestižní mezinárodní

aliance se sídlem ve Spojených státech
amerických sdružuje firmy podnikající
v environmentálních oborech.

Zkušenosti a reference získané na zahra-
ničních projektech pro vládu České repu-
bliky v rámci programu oficiální Zahra-
niční rozvojové spolupráce a Evropskou
unii v rámci programu FWC umožnily spo-
lečnosti GEOtest, aby se v posledních pě-
tadvaceti letech transformovala z česko-
slovenského státem řízeného podniku na
moderní, soukromou a nadnárodní společ-
nost. �

Damir Kasum a Zdeněk Železný

Podnikání na mezinárodních trzích: 
Příběh transformace společnosti GEOtest
V letošním roce společnost GEOtest, a.s., oslaví 50 let od svého vzniku. Po listopadu 1989 si tento podnik,
podobně jako ostatně celá česká společnost, prošel dvěma významnými transformačními cykly. Nejprve
přechodem ze státem vlastněného a řízeného podniku na soukromou společnost a poté zapojením do
globálních, především evropských, trhů. Lze konstatovat, že obě transformace byly úspěšné. 

Aplikovaný výzkum a zahraniční
rozvojová spolupráce v praxi

Zastávám názor, že výzkum bez jeho následného praktického využití
je jen mlácení prázdné slámy. Tento rok tomu bude již 22 let, co naše
společnost EVECO Brno v rámci svých obchodních aktivit úspěšně
aplikuje nejnovější poznatky výzkumu a vývoje do praxe v oblasti
energetického využívání odpadů a systémů čištění spalin. 

Náš přístup je založen na dlouho-
dobé dohodě o spolupráci s Vyso-
kým učením technickým v Brně

a Ústavem chemických procesů Akade-
mie věd ČR. Jedním z konkrétních pří-
kladů aktuální spolupráce je komplexní
výzkumný projekt Technologické agen-
tury České republiky na podporu rozvoje
dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vý-
voji a inovacích mezi veřejným a soukro-
mým sektorem „Centrum kompetence
pro energetické využití odpadů“, ve kte-
rém se zaměřujeme na výzkum a vývoj
technologických řešení pro energetické
využití komunálních, průmyslových a ne-
bezpečných odpadů v moderních zaříze-
ních malých a středních zpracovatelských
kapacit (<40 kt/r). Takové jednotky jsou
vhodné pro regionální a mikroregionální
nasazení a představují ekonomicky atrak-
tivní alternativu jednotkám velkých zpra-
covatelských kapacit (nad 100 kt/r od-
padu). 

Nejnovější poznatky z řešení tohoto
projektu se nám již podařilo aplikovat jak
v rámci předprojektové přípravy, tak
i přímo v realizaci zakázky. První skupinu
reprezentují studie proveditelnosti vý-
stavby výše uvedených moderních zaří-
zení pro energetické využití odpadů pro

Sarajevo (Bosna a Hercegovina), pro
město Yangon (Myanmar) a pro kanto-
nální nemocnici ve městě Zenica (Bosna
a Hercegovina). Tyto studie jsme vypraco-
vali v rámci programu B2B České rozvo-
jové agentury. Momentálně se zahranič-
ními partnery probíhají jednání o dalších
krocích směrem k realizaci záměrů. Dru-
hou skupinu zastupuje úspěšná realizace
zakázky výstavby nejmodernější spalovny
nemocničních odpadů „Valentýna“ ve Fa-
kultní nemocnici Hradec Králové. Byla po-
jmenována podle data předání technolo-
gie zákazníkovi 14. 2. 2017 a nyní má již za
sebou první bezproblémový rok provozu.
Pro nemocnici tato investice představuje
úsporu provozních nákladů spojených
s externím zpracováním nemocničních
odpadů a díky integraci spalovny do inter-
ního systému zásobování teplem i vý-
razný krok k vlastní energetické soběstač-
nosti.

Jsem přesvědčen, že aplikace nejnověj-
ších výsledků výzkumu do praxe v propo-
jení se získanými praktickými zkuše-
nostmi z realizace vytvářejí významnou
přidanou hodnotu a skutečnou konkuren-
ceschopnost. �

Ing. Marek Šarlej



Úplnými novinkami i inovacemi stá-
vajících produktů se pochlubí spo-
lečnosti napříč všemi nomenklatur-

ními obory. V hale P bude k vidění např.
chladicí jednotka firmy Rittal - Blue e+,
která je určena pro chlazení průmyslových
elektrických rozváděčů. Díky použití kom-
ponentů s regulovanými otáčkami a tech-
nologii tepelné trubice přináší úsporu
energie až o 75 %. JABLOTRON ALARMS
ukáže nové videoverifikační IP kamery s na
trhu ojedinělou funkcí videosekvence,
která poskytuje minutový záběr složený ze
30 vteřin monitorovaného místa před a po
vyvolání poplachu či odjištění/zajištění ob-
jektu. K ochraně obydlí slouží i mechatro-
nická vložka Tapkey, prezentovaná v expo-
zici společnosti DOM CZECH. Ta umožňuje
zamykání a odemykání dveří pomocí chyt-
rého telefonu s využitím technologie NFC
s Androidem a přístupovým čipem. Na
stánku Elpro-Energo jistě zaujme Smart-
COUNT, moderní přístroj pro monitoro-
vání stavu bezjiskřišťových omezovačů
přepětí pomocí analýzy impulsních a svo-
dových proudů. Společnost INSPECTO
představí pod stejným názvem revoluční
online revizní nástroj pro mobilní zařízení
i běžné webové prohlížeče. Pozadu nezů-
stane ani PHOENIX CONTACT, jehož
PLCnext Control je první řídicí jednotkou
s PLCnext technology, která díky otevřené
platformě řídicí jednotky realizuje projekty
automatizace bez omezení vlastnických

práv systémů. V expozici firmy ZEZ SILKO
se mohou návštěvníci seznámit s analyzá-
torem spotřeby Wi-beee, který monitoruje
elektrické parametry sítě v místě instalace
a shromažďuje údaje za účelem dosažení
efektivního řízení spotřeby energie.

Hala V pak patří již tradičně automatizaci
a měřicí technice. Návštěvníci se zde
mohou těšit ve stánku ZLÍN ROBOTICS na
nejmodernějšího kolaborativního robota
Techman TM5, který je světovou novinkou.
REM – Technik ukáže technologickou no-
vinku mezi pohony – LeanMotor. Pohon,
který doplňuje motory asynchronní a se-
rvomotory. Přináší větší účinnost a nižší
hmotnost než asynchronní motory se stej-
ným výkonem. Endress+Hauser se poch-
lubí teploměrem iTHERM TrustSens
TM371, jehož senzor vyniká plně automa-
tickou funkcí samokalibrace, která umož-
ňuje sledování měření teploty v hygienic-
kých a aseptických aplikacích bez přeru-
šení procesu. Nový vysokorychlostní
transportní systém ACOPOStrack před-
staví společnost B+R automatizace. Uni-
kátní technologie long linear stator motor
poskytuje rychlý a individuálně řízený
pohyb výrobků mezi stanicemi po flexi-
bilně volené trase včetně výhybek. To
umožňuje kusovou výrobu za cenu sériové
a tím příchod nových obchodních modelů
založených na internetu. V expozici společ-
nosti Beckhoff Česká republika bude k vi-
dění nová řada měřicích terminálů ELM,

určená pro nejnáročnější měřící aplikace
a také automatizační software TwinCAT 3,
runtime systém na platformě PC schopný
zajistit real-time běh aplikací pro řízení
PLC, pohonů, bezpečnosti a dalších. Spo-
lečnost Turck v souvislosti s vývojem prů-
myslu a současným trendem digitalizace
ve výrobě přichází se zcela novým koncep-
tem sběru, analýzy a zobrazení dat pomocí
cloudových služeb vhodných zejména pro
standard aplikací Industry 4.0.

Všichni ti, co jsou profesně zaměřeni na
elektronické součástky a moduly jistě ne-
vynechají halu F, která sdružuje vystavova-
tele právě z tohoto oboru. Novinkami ze
sortimentu pájení Vás provede společnost
PBT Rožnov p. R. Ta představí např. zaří-
zení pro pájení laserem od firmy Seica
nebo nový modul Versaflex u selektivního
pájení od firmy Ersa. Nejen před halou F,
ale i uvnitř, bude k vidění největší tuzem-
ská přehlídka elektromobilů a nejmoder-
nějších infrastrukturních zařízení pro elek-
tromobily AMPER MOTION. Její součástí
je i představení LUKA EV od společnosti
MW MOTORS, prvního elektromobilu
svého druhu, který přináší unikátní techno-
logie, a přesto bude k dostání za zlomek
ceny jiných elektromobilů. 

Součástí veletrhu AMPER je i AMPER
START UP, který je pořádán již třetím
rokem. Vznikl s úmyslem podpořit začína-
jící firmy a umožnit jim vhodné podmínky
k obchodní prezentaci, vedoucí k úspěš-
nému vstupu na trh. Na letošním ročníku
veletrhu AMPER výrazně vzrostla účast
START upových firem. Hlavním tématem
prezentací bude smart metering či monito-
ring procesů v průmyslové výrobě, které
využívají sítě sigifox a další vlastní sítě. 

Pestrý doprovodný program veletrhu
AMPER 2018 zahrnuje také FÓRUM AUTO-
MATIZACE - živý program přednášek, letos
s podtitulem Digitální transformace prů-
myslu, FÓRUM OPTONIKA – desítky od-
borných přednášek z oblasti optické a fo-
tonické techniky, celostátní setkání elektro-
techniků, nebo již tradiční soutěž o nejpří-
nosnější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER
2018. Novinkou letošního ročníku je
FÓRUM ENERGETIKY, které představí sérii
devíti odborných přednášek a seminářů se
zaměřením na aktuálně nejdiskutovanější
témata z oblasti využití a zpracování ener-
gie. �

Kompletní program a další informace
o veletrhu AMPER 2018 naleznete 

na webových stránkách www.amper.cz
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AMPER 2018 – obchodní kontrakty, inspirace a vzdělání 
Na 600 vystavujících z 27 zemí světa, několik tisíc novinek, přes 50 odborných přednášek a konferencí
a především energická atmosféra, to bude 26. ročník veletrhu AMPER, který se koná ve dnech 20. – 23.
března 2018 na brněnském výstavišti. Je to největší středoevropská veletržní akce v oborech
elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení a zároveň tím
nejlepším místem pro uzavírání obchodních kontraktů, utužování stávajících obchodních vztahů,
seznámení se s technologickými novinkami či k návštěvě odborného semináře vedeného těmi
nejpovolanějšími.



Jednadvacáté století bývá označováno jako
Pacifické. Proč?

Již samotný název Pacific znamená tichý,
klidný, pokojný nebo i mírový. Lidé všeobecně
si přáli a přejí, aby jednou zavládlo na Zemi
klidné a mírové období. Dokonce i historici při
svém studiu dějin dochází k tomu, že konečně
21. století by mohlo být takovýmto časem. Ně-
mecký historik a filozof Oswald Spengler
(1880-1936) vypracoval cyklickou teorii vze-
stupu a pádu civilizací a říkal, že Atlantická ci-
vilizace, která dosud prosperovala, bude po-
stupně ustupovat pacifické. Ve skutečnosti
můžeme sledovat vzestup asijských zemí zná-
mých jako „asijští tygři“ v několika vlnách již
od konce 60. let a tento vývoj pokračuje ra-
pidní rychlostí dál. V první vlně to byly Jižní
Korea, Hongkong, Singapur a Tchaj-wan. Do
druhé patří Thajsko, Malajsie, Indonésie a Fili-
píny a ve třetí vlně, která probíhá před našima
očima, to jsou Vietnam, Laos, Čína, Kam-
bodža, Pákistán a Indie. Zdá se tedy, že histo-
rici měli a mají pravdu. V Asii žijí dvě třetiny
světové populace. Na tomto kontinentě má
lidstvo odedávna duchovní kořeny, které jsou
základem každé nové civilizace. Samozřejmě
oblast Pacifik Rim zahrnuje všechny země,
které omývá Tichý oceán, tedy i západní část
Severní a Jižní Ameriky.

Korejská republika patřila po válce v roce 1953
k nejchudším zemím světa. Dnes se řadí mezi
světové ekonomiky. Které hlavní faktory ovliv-
nily její rozvoj?

Korejská válka začala v roce 1950 a skončila
příměřím v roce 1953. Zahynulo v ní kolem 3,5
milionů vojáků a civilistů a Korea byla spále-
nou zemí.  Po deset let patřila Jižní Korea k nej-
chudším státům světa, kdy HDP na hlavu
v roce 1960 činil 79 dolarů, což bylo méně než
ve většině jihoamerických a některých afric-

kých zemích. V roce 1963 se chopil moci gene-
rál  Pak Čong-hui, který provedl zásadní soci-
ální a ekonomické reformy a začal budovat
silně průmyslovou a následně exportní ekono-
miku. Tomuto ekonomickému zázraku se také
říká  „Zázrak na řece Han“ (řeka Han protéká
přes hlavní město Soul). Ekonomický růst byl
poněkud zbrzděn asijskou ekonomickou krizí
v roce 1989, ale Korea byla první, která se z ní
dostala a opět začala ekonomicky růst. 

Jaké byly důvody tohoto růstu? V první řadě
je to lidský faktor - nezlomná vůle korejského
člověka překonat překážky a povstat jak Fénix
i z popela. Za druhé je to vzájemné rodinné
propojení a respekt k staršímu. Již od narození
se v mozku formuje neuronové spojení - úcta
k oběma rodičům a postupně k sourozencům.
Tato vzájemná závislost se přenáší do sociál-
ního života, takže potom v průmyslu nebo ve
službách je možné vidět tohoto rodinného
ducha úcty a respektu. Z rodiny se touha
a prosperita přenáší do ekonomiky a snahy
dosáhnout to, co již jiní dosáhli, a překonat je.
Ale nebyla to jenom emotivní touha, v Koreji
vsadili na vzdělávání, výzkum a inovace.

A co představuje dnes?
Jižní Koreji patří 12. místo mezi světovými

ekonomikami. Aby se Korejci prosadili ve
světě, začali tím, co měli: textilní a obuvnický
průmysl. Na to ovšem potřebovali stroje. A tak
se rodil průmysl hutnický, strojírenský, che-
mický, elektrotechnický. K tomu se přiřadily
automobilový průmysl a výroba lodí. Od za-
čátku se Korejci soustředili nejenom na uspo-
kojování svých potřeb, ale jejich mysl pracuje
tak, že když mám, chci dát i dalším a tak nastal
rozvoj letecké a lodní dopravy. Ve všem se
snažili využívat svůj vlastní potenciál. V roce
2004 natočili v našem hlavním městě 18dílný
film „Milenci v Praze“ a teď do ČR přijíždí

ročně kolem 250 000 turistů. Korejci si vytvořili
své vlastní turistické trasy s vlastními průvodci
a vlastními hotely, které kupují nebo si prona-
jímají. Vlastní vývoj pokračuje také ve zbroj-
ním průmyslu.

Jihokorejská ekonomika je silně proexportní,
přitom obstát dnes ve světové soutěži není
nijak snadné. V čem má výhodu před konku-
rencí?

Každá kultura nebo civilizace, která začínala,
měla svůj zrod, růst, stagnaci a postupný
útlum nebo i zánik. Korea je z tohoto pohledu
„mladou“ zemí (i když má téměř 5000letou
historii), takže je ve fázi růstu. Dalším faktorem
je, že si je vědoma své historické role v rámci
Pacifické oblasti. Korejci mají vlastní ekono-
miku a služby, jejich peníze se točí ve vlastních
bankách. Proto mají finance na investice do
vzdělání a výzkumu, ale také do kultury
a filmu. V posledním desetiletí se stala v zemi
populární kulturní vlna „Halju“. Investují 100
USD do kultury a 400 USD se jim vrací v po-
době prodeje jejich techniky. Rozhodujícím
faktorem úspěchu je ale člověk. Jejich pojetí
průmyslu 4.0 je spojeno s rozvojem potenciálu
člověka, který je nositelem jeho růstu. 

Jako příklad cesty úspěchu nám mohou pos-
loužit korejské železnice. Přibližte nám jejich
vývoj. 

Začátky železnic v Koreji se váží k roku 1896,
kdy byla udělena koncese americkým podni-
katelům Henrymu Collbranovi a Harrymu
R. Bostwickovi k výstavbě železniční dráhy.
Její otevření bylo 22. března 1897. Dne 8. 5.
1902 byla dokončena „francouzská“ železnice
financovaná Koreou, bylo to spojení Soulu
s Mandžuskem. Během japonské okupace Ko-
reje (1905-45) provozovaly železnice vláda
a různé soukromé společnosti.

Jako malá země nemůžeme ohromit množstvím, 
ale inovacemi a výzkumem,
řekl CzechIndustry Anton Uhnák, Korejský ekonomický a kulturní institut
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V té době se budovala železniční trať, která
spojila vnitrozemí s přístavním městem Busan
na jihu země, odsud vede nejkratší námořní
cesta do Japonska. A nejen to, železnice spo-
jila Koreu s Mandžuskem s napojením na
Transsibiřskou magistrálu. Železniční síť byla
během korejské války (1950-53) těžce poško-
zena, ale její obnova byla upřednostněna. Za-
čala oprava poškozených tratí a v září 1963
k tomu přibyla elektrifikace a výstavba nových
tras. V roce 1987 byla celková délka železniční

sítě v Jižní Koreji přibližně 6340 kilometrů,
z toho cca 761,8 kilometrů tvořila dvoukolejná
železnice a 1023 kilometrů bylo elektrifikova-
ných. Jezdilo na nich 459 dieselových a 90
elektrických lokomotiv.

V osmdesátých letech došlo k nasazení
rychlých vlaků spojujících Soul s Busanem
(420 km), Jeonju, Mokpo a Gyeongju. Cesta
slavným "modrým vlakem" (Saemaul-ho)
mezi Soulem a Busanem (přes Daejeon

a Daegu) trvala jen čtyři hodiny a padesát
minut.

Tím jsme se dostali k rychlovlakům, které jsou
v zemi samozřejmostí, zatímco u nás plánu-
jeme jejich výstavbu. Představte nám je, co
vše je v plánu na jihu Korejského poloostrova?

Během osmdesátých let byl plánován nový
dopravní koridor mezi Soulem a Busanem
a vypsán mezinárodní tendr na jeho výstavbu.
Volba technologie (vozidla, trať, signalizace)
byla obtížná. Do tendrů se přihlásily japonská
Shinkansen, německá ICE a francouzská TGV.
Vyhrála Francie a stavba byla zahájena 30.
června 1992.  Původní termín začátku provozu
byl stanoven na rok 1998. Avšak pro nedosta-
tek zkušeností, úpravy projektů, potíže při ná-
kupu pozemků a krize MMF začal provoz Korea
Train Expres (KTX) 1. dubna 2004. Tedy za 10
let. Koridor Soul-Busan  v délce 411 km je
hlavní korejskou železniční magistrálou s pře-
pravou kolem 70 % populace. Na trati bylo po-
staveno 152 km nadjezdů a mostů a 138 km
tunelů. Jenom 121 km tratě je v „normálním“
terénu. Nejvyšší provozní rychlost je 305
km/hod, i když infrastruktura je projektována
na 350 km/hod. 

Vlaková souprava KTX má několik aplikaci.
Na začátku bylo vyrobeno 46 souprav, z toho
prvních 12 ve Francii firmou Alstom a zbývají-
cích 34 v Koreji. Souprava má 20 vozů, z toho
16 pro cestující, 2 lokomotivy elektro a 2 ná-
hradní s motorem (v případě výpadku
proudu). Délka soupravy je 388 m, váha 692
tun, je v ní 935 sedadel, z toho 1. třída má 127
sedadel otočných a 2. třída 808 sedadel pev-
ných. Provozní rychlost je 305 km/hod, akcele-
race 6 min a 8 vteřin, brzdná dráha je 6400 m
(2 min a 32 vteřin).

KTX – Sancheon má jen 10 vozů, z toho 8
pro cestující a 2 lokomotivy. Délka soupravy je
201 m a váha 403 t. Počet sedadel je 363,
z toho 1. třída má 30 a 2. třída 333 sedadel.
Všechny jsou otočné.

Dalším plánem je propojit zemi s jejím nej-
větším ostrovem Jeju. A tak Korejci zahájili vý-
stavbu tratě z Mokpo o délce 167 km, z toho
28 km tvoří mosty a 73 km podmořský tunel.
Jízda na trase Soul – Jeju bude trvat 2 hodiny
a 26 min. Pro zajímavost: letecká linka Soul-
Jeju byla v roce 2011 nejvytíženější ve světě –
bylo na ní za rok přepraveno 9,9 mil cestují-
cích. 

V Koreji již byla vyvinuta další generace vy-
sokorychlostních vlaků  HSR-350 a nyní ji ná-
sleduje HEM-430, který dosahuje rychlosti 421
km/hod. Takto se Korea stala po Japonsku,
Francii a Číně 4. zemí ve světě s dosaženou
rychlostí kolem 420 km/hod.

Podle mne se v Česku za plánovaných 15
let, kdy bychom měli mít první rychlovlak, ne-
postaví nic, jenom se udělají rekonstrukce tratí
z dob Rakouska-Uherska. Korea je více hor-
natá země než Česko a jejich tratě byly stejně
klikaté jako naše. Aby země držela krok s glo-
bální ekonomikou, musela vybudovat kvalitní
infrastrukturu - dálnice a železnice.  Tak v roce
1992 začali stavět „rovné“ železniční tratě pro
vlaky s rychlostí 300 km/hod a více. A za10 let
se změnila tvář Jižní Koreje. Pokud chceme
změnit tvář ČR, musíme to udělat podobně. 

Rychlovlaky nemají končit na hranici země,
ale uvažuje se o propojení železnice s dalšími
státy…
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Ano, jejich přáním je propojit svět tak, aby-
chom mohli jezdit na dovolenou autem z Lon-
dýna do Japonska nebo do Ameriky přes Be-
ringovu úžinu, kde se plánuje výstavba pod-
mořského tunelu o délce 80 km. Korejci jsou
totiž toho názoru, že američtí Indiáni jsou jejich
potomci, kteří se dostávali do Ameriky v ob-
dobí, když byla Aljaš ka spojena s územím
Ruska. Projekt železnice mezi Ruskem a USA
vznikl již za cara Mikuláše II, jenom ho bolše-
vická revoluce v roce 1917 přerušila na 100 let.
Již několik let se staví podmořský tunel Japon-
sko - Korea (128 km), dále propojení Koreje
s Čínou (341 km). V Číně se připravuje tunel
pod pohořím Mount Everest, takže se zdá, že
již dnešní mladá generace bude moci realizo-
vat svými auty bez řidiče cestu kolem světa.

Želenice jsou jedna věc, tou druhou je výroba
vlakových souprav a další techniky a techno-
logie, které dodává společnost Hyundai
známá u nás především jako dodavatel osob-
ních automobilů. Čím vším se zabývá? 

Firma Hyundai, která v Nošovicích vyrábí
automobily stejného názvu a v Žilině značky
KIA, je jedna divize skupiny HYUNDAI MOTOR
GROUP. Celkově má tato skupina 51 divizí,
třeba H-DYMOS,  H-STEEL, H-Capital s počtem
278 000 zaměstnanců. HYUNDAI ROTEM je
jednou z těchto skupin, tvoří ji tři subdivize za-
bývající se obranným průmyslem, výrobou
stavebních strojů a dalších zařízení a kolejo-
vých vozidel.

Dopravní divize má tři pobočky - v USA,
Brazílii a Turecku a vyrábí ročně 1000 vagonů
a lokomotiv. V letech 1964 až 2016 Korejci cel-
kově vyrobili 41 611 vagonů a lokomotiv, které
jezdí ve 36 zemích světa. Pro lepší obraz vý-
roby si rozdělme toto veliké číslo na jednotlivé
výrobky: 7682 vagonů pro metro, 4972 regi-
onálních jednotek, 304 lehkých železničních
vagonů, 1320 vysokorychlostních souprav,
1940 lokomotiv - elektrické a dieselové, 25 393
osobních vagonů. 

Tato železniční skupina se zabývá celkovým
železničním parkem – lokomotivy a vagony,
signalizační systémy, O & M systém a po-
dobně. Společnost Hyunadi Rotem – pokud by
byl zájem z české strany – by se ráda zapojila
do přípravy výstavby vysokorychlostních drah
u nás, ale také rekonstrukce tratí nebo dodá-
vek vagonů pro naše železnice.

V souvislosti s předcházejícím bych se chtěl
zeptat, v čem se můžeme inspirovat u Jihoko-
rejců v souvislosti s modernizací železnic?

Velkým srdcem a myslí pro celek. Jedinci
upřednostňují prospěch všech před svými in-
dividuálními zájmy. Naše země se za 28 let pří-
liš ponořila do individualismu a od roku 1990
jsme nepokračovali v průmyslovém mara-
tonu. Sami jsme si vzali 27 let oddechový čas.
Mezitím nám vyrostla nová multi generace.
Nejlépe to dokumentuje Ester Ledecká, která
právě v Jižní Koreji v minulých dnech ukázala
svojí multipovahou, že na to naši mladí lidé
mají. Měli bychom „aktivovat“ Evropu, aby se
stavěly vysokorychlostní tratě od severu na
jih, od Švédska po Itálii a od západu na vý-
chod, tedy od Francie až po Ural. Západní Ev-
ropa se tohoto úkolu nezhostila. Korejci to
udělali již po roce 1960. Mají v ČR na 70 firem
a subdodavatelů a my ještě pořád máme vý-
robce lokomotiv a vagonů. Stačilo by udělat
synergii, tak jak se to stalo mezi plzeňskou ško-

dovkou vyrábějící turbíny a korejskou spo -
lečností DOOSAN. 

Kde jsou rezervy spolupráce mezi oběma ze-
měmi?

Počáteční spolupráce v 90. letech, ale
i v novém miléniu, začala velice slibně. Jižní
Korea je po Německu a Japonsku u nás třetím
největším investorem. Je tady kolem 70 korej-
ských firem jako jsou Hyundai, Doosan, Plakor,
teď staví výrobní prostory u Žatce Nexen Tire,
ale postupně klesá zájem Koreje o ČR. Proč?
Globalizace má dva trendy - přibližování tech-
nologií a vzájemná spolupráce, v Koreji to na-
zývají synergií, druhým aspektem je člověk.
Lze to převést na úsloví: „Kdo chce, hledá způ-
soby, kdo nechce, hledá důvody“. Ekonomický
růst Koreje byl na bázi hledání způsobu jak
téměř z poslední příčky ekonomické a sociální
chudoby se dostat na špičku. I když je na 12
příčce ve světě, třeba v oblasti vývoje a výroby
je společnost SAMSUNG světovou jedničkou.
Naopak v ČR po sametové revoluci jsme se
z relativně dobré průmyslové pozice všeho
vzdali a upadli do letargie. Nevyužili jsme to,
co jsme již měli. Přitom každá země měla jinou
startovací čáru: Korejci vycházeli z ničeho
a jsou na 12 světové příčce, my jsme klesli
z první dvacítky na pořadí začínající 4. Proto
jako malá země nemůžeme ohromit množ-
stvím, ale inovacemi a výzkumem, musíme
však do toho investovat jak finančně, tak vzdě-
láním. A jako Korejci mít vize a cíl a všichni
společně hledat způsoby, jak se navrátit do
čela ekonomického maratonu. 

S Jihokorejci jste v častém kontaktu, zemi jste
mnohokrát navštívil. Čím Vás především za-
ujali, jací jsou? 

Můj první „pracovní“ kontakt s Korejci byl
20. ledna 1990, kdy jsme v Bratislavě zakládali
Česko-Slovensko-Korejskou společnost a po-
zval jsem na její založení korejského velvys-
lance z Vídně. A potom už to pokračovalo dál.
V roce 1993-95 studijní pobyt v Koreji, později
vlastní obchod - export, import, investice
a v současné době je to spolupráce v oblasti
universit a průmyslu. V první řadě mne zaujali
svojí ochotou pomáhat. To znamená sledovat
situaci kolem sebe a ihned reagovat, pokud
někdo potřebuje pomoc. Proto v roce 1996

vstoupili do skupiny zemí OECD a stali se
zemí, která již jenom nepřijímá, ale i dává.
Když přijede do Koreje, tak je ihned do očí bi-
jící jejich oblečení. Vždy oblek, bílá košile a vá-
zanka. I řidič v autobuse, nebo topič v kotelně,
kde má bílé rukavice. Proto se jim pro jejich
oblečení někdy říká „pingvin culture“. Z hledi-
ska vztahů je to absolutní úcta mladšího k star-
šímu, která se projevuje již od rodiny a pokra-
čuje to dál v sociálním životě. Dále je to smysl
pro celek, pro společný prospěch jsou ochotni
obětovat své individuální cíle a pracovat do-
slova 24 hodin. V zásadě neznají pracovní
dobu 8 hod/den. Znají jenom ukončit cíl co nej-
dříve, protože potom bude jiný cíl, který je
nutno taky splnit, a to kvalitně a včas. Z toho
důvodu mají ve svých firmách jak u nás, tak
jinde ve světě problémy v tom, že korejský
management „nutí“ pracovat své zaměst-
nance přes čas, nebo v sobotu a v neděli. Je-
jich úklony místo podávaní ruky mají svůj vý-
znam. Neuvěřitelná je jejich úcta k předkům
a víra v pokračování svého života. To jsme na-
konec mohli vidět letos při ukončení ceremo-
niálu zimní olympiády v Pchjongčangu. Jed-
ním slovem řečeno, tradice jsou pro Korejce
posvátné. A dodržuje je i mladá generace.

Jaká by tedy mohla vypadat spolupráce v ob-
lasti železniční dopravy s Koreou?

Již v rámci tohoto rozhovoru jsem nastínil
možná řešení, ale co je potřebné udělat ihned,
je cesta do Koreje. Je lepší jednou vidět než
100krát slyšet. Podnikám již konkrétní kroky.
Podobnou akci, jaká byla na GŘ ČD dne 15.
února tohoto roku (pozn. redakce: představení
jihokorejských železnic a železničního prů-
myslu), udělat na celostátní úrovni pro
všechny výrobce a instituce z železniční ob-
lasti. V dubnu nebo v květnu by mohla 15-
20členná expertní železničně-novinářská sku-
pina navštívit Koreu a zúčastnit se Korejsko-
českého železničního fóra, prohlídky závodů
Hyundai Rotem, ale také vidět ražení tunelů
a stavbu mostů s možností pohovořit si s mí-
stními občany a lokálními starosty. Po návratu
rozvinout kampaň za vysokorychlostní tratě
v Evropě a spojit tak evropské experty s korej-
skými.  �

Foto: Korea Times a Railway Technology
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Akci pořádá agentura EventEra ve
spolupráci s ÚJV Řež a FJFI pod
záštitou Ministerstva průmyslu

a obchodu ČR
Stalo se již tradicí, že Martin Ruščák, ře-

ditel Centra výzkumu Řež, představuje
nové informace o českém projektu malého
jaderného reaktoru Energy Well. Vychází
ze zkušeností s výzkumem pro solné reak-
tory, které má Česko jako jedna z mála
zemí na světě – výzkum zde probíhá ve
spolupráci s americkým ministerstvem
energetiky již přes deset let. 

Potenciál tohoto projektu dokreslují
i mladí vědci David Harutyunyan a Josef
Pilát, kteří se na výzkumu podílejí a před-
stavili základní technické parametry reak-
toru.

Půjde o reaktor s tepelným výkonem
20 MW (elektrický 7 až 8,4 MW) chlazený
roztavenou solí FliBe. To umožňuje do-
sahovat pracovních teplot až 700 °C
a velmi vysokého využití uranu. Svým
výkonem a celkovou koncepcí je reaktor
určen pro odlehlé oblasti s malou sítí
spotřebitelů.

V současnosti projekt žádá o patent
a v Řeži pracuje vědecký tým, který provádí
materiálové a termohydraulické experi-
menty na solné smyčce a experimentální
ozařování solí v reaktoru LR-0. Probíhá
rovněž studie proveditelnosti, hodnocení
vyrobitelnosti jednotlivých komponent ve
spolupráci s průmyslem a vývoj koncepce
zabezpečení. 

Podstatná část financování pro další fázi
projektu byla zajištěna. V samotném zá-
věru Ruščákova vystoupení byl představen
model demonstračního reaktoru Energy
Well.

Vývoj ve světě

Mezi projekty malých reaktorů vnesl nový
vítr Alain Woods z britské společnosti Rolls
Royce. „Náš projekt stavíme na ekonomice.
Již během přípravy projektu přihlížíme
k možnostem výroby, velikosti provozních
nákladů a našim zkušenostem se spouště-
ním nových bloků a jejich vyřazováním
z provozu. Čím se odlišujeme od jiných
firem, je to, že tento přístup používáme pro
celou elektrárnu. Jaderný průmysl často
mluví jen o samotném reaktoru. To se ale
bavíme jen o zhruba 20 až 25 procentech
z ceny celé elektrárny,“ vysvětluje Woods.

„Uplatňujeme princip modularizace,
který opět začleňujeme do celé elektrárny
včetně třeba stavebních konstrukcí. Projekt
vyvíjíme tak, aby byl skutečně typizovaný
a komunikujeme s průmyslem, včetně sta-
vebních firem, aby byly všechny kompo-
nenty vyrobitelné. Pomáhá nám v tom
i velmi malá zastavěná plocha. Díky ní mů-
žeme celou elektrárnu umístit na seizmicky
izolovanou podložku, takže nemusíme jed-
notlivé moduly nijak významně upravovat
pro konkrétní lokalitu a dosáhneme mno-
hem vyšší míry typizace a s tím spojených
úspor,“ uvádí Woods.

Jde o tlakovodní reaktor o elektrickém
výkonu 400-450 MW, takže bychom jej
mohli řadit spíše mezi reaktory středního
výkonu. Jeho konstrukce co nejvíce vy-
užívá zkušenosti ze stávajících reaktorů, jak
z pohledu použitých materiálů, výrobních
postupů, konstrukce paliva, tak provozu.

Americké projekty malých jaderných re-
aktorů představil Ondřej Chvala působící na
University of Tennessee. Uvedl, že se od
posledních prezidentských voleb změnilo

několik věcí: Spojené státy se soustředí na
domácí výrobu a stabilní zdroje, což může
domácí vývoj výrazně urychlit. Dokládá to
i to, že prezident Donald Trump navrhuje,
aby byl pro tuto oblast navýšen rozpočet
pro rok 2019. Zmínka padla o tlakovodním
reaktoru NuScale a solném reaktoru IMSR-
400, který je určen k řešení otázky použitého
jaderného paliva a radioaktivních odpadů.

Za Rusatom Overseas vystoupil Nikita
Rtišev, který se zaměřil na tlakovodní reak-
tor RITM-200, vysokoteplotní reaktor RDE
a rychlý reaktor SVBR-100. První zmíněný
typ vychází z dlouholetých zkušeností s re-
aktory pro jaderné ponorky a ledoborce.
Jeho předchůdci KLT-40S jsou nainstalo-
vány na plovoucí jaderné elektrárně Aka-
demik Lomonosov, která v současnosti
podstupuje první testy, a již proběhla mon-
táž reaktorů RITM-200 na dva jaderné ledo-
borce. Reaktor RDE navazuje na projekty
ruských plynem chlazených reaktorů vyví-
jené od 60. let min. stol. a je určen pro In-
donésii. Výstavba reaktoru SVBR-100 se
připravuje v ruském Dimitrovgradu.

Michail Čudakov z Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii (MAAE) před-
stavil mnohem širší pohled na jadernou
energetiku. Řekl, že pokud mají být spl-
něny cíle pařížské klimatické dohody
COP21, musí podíl jaderné energetiky na
světové výrobě elektřiny vzrůst ze součas-
ných 11 % na 25 %. To znamená spouštět
10 bloků ročně a od roku 2030 navýšit
tento počet dokonce na 30. Dnes se po-
stupně blížíme k té 10blokové hranici. Dále
řekl, že MAAE pořádá fórum regulačních
úřadů, které se zabývají malými reaktory,
vytvořila pracovní skupiny a koordinuje
výzkumné aktivity. �

Český malý jaderný reaktor žádá o patent
Čeští vědci vyvíjí malý jaderný reaktor a využívají při tom unikátních zkušeností s roztavenými solemi.
Projekt Energy Well se od loňského roku posunul a nyní žádá o patent. To padlo na konferenci Malé
jaderné reaktory na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

46
1I2018



Rostoucí význam vodíku v diskusích
o dalším směřování například do-
pravy nebo ukládání energie po-

tvrzuje zájem a účast zástupců státních or-
gánů a institucí (ministerstva dopravy, ži-
votního prostředí nebo průmyslu a ob-
chodu, ostravský magistrát), výzkumných
organizací a škol (ČVUT Praha, Centrum
výzkumu Řež, ÚJV Řež, Výzkumný ústav
železniční) nebo podnikatelských subjektů
(např. ČEPRO, UNIPETROL RPA, CAPPO,
ENGIE, Hyundai Motor Manufacturing
Czech) a dalších. Schůzky Pracovní skupiny
se konají pod záštitou České vodíkové tech-
nologické platformy (HYTEP) a Minister-
stva dopravy ČR.

Bohatá agenda jednání odrážela sou-
časné otázky, které před realizačními týmy
stojí. Podstatná část z nich se odvíjí od pří-
pravy aktualizace Národního akčního plánu
čisté mobility (NAP CM). Informace z jed-
nání koordinační skupiny NAP CM a pří-
prava aktualizace tohoto akčního plánu ve
vztahu k vodíku představili Mgr. Jan Bezdě-
kovský z Ministerstva dopravy ČR (MD ČR)
a Ing. Aleš Doucek, Ph.D., z ÚJV Řež. Důle-

žitou roli může, podle diskutujících, hrát
vodík jak z hlediska národní legislativy, tak
ve vztahu k návrhu směrnice Evropské ko-
mise (EK), která obsahuje balíček pro čistou
mobilitu jako nízkouhlíkovou technologii.
Úvaha zatím zahrnuje pouze vozidla do
20 g CO2/km a proto bude nutná ještě me-
zirezortní diskuse na úrovni ministerstev
pro místní rozvoj, životního prostředí, do-
pravy i průmyslu a obchodu.

Účastníci se shodli na nutnosti rozšíření
osvěty o vodíkových technologiích jako
součásti dopravního plánování v České re-
publice. Propagace vodíku by se měla týkat
nejen osobních automobilů a městské
nebo příměstské autobusové dopravy (Os-
trava a Moravskoslezský kraj), ale i mož-
nosti využití vodíkových technologií v že-
lezniční dopravě. To vše v návaznosti na
potřebnou legislativu (výstavba plnicích
stanic, daňové zvýhodnění apod.).

V souvislosti s výše uvedeným se
v lednu pracovní skupina věnovala i dal-
šímu tématu - přeshraniční spolupráci
ČR/Německo v oblasti vodíkových auto-
busů. Základní ideou je propojení měst

Praha a Drážďany. O tento projekt je ze
strany Německa velký zájem. V současné
době se řeší parametry, tj. velikost auto-
busu, jeho dojezd, obsazení, varianty linky,
přičemž výhledově lze plánovat dojezdy až
do Berlína.

Další důležitým bodem jednání bylo za-
řazení problematiky vodíkových technolo-
gií a mobility do výukových programů ve
školách. V současnosti se například na
ČVUT vyučují hybridní pohony (včetně H2
mobility). V rámci projektu ERASMUS jsou
realizovány výměnné pobyty studentů
s Univerzitou Chemnitz, kde se vodíkové
mobilitě věnují. V případě středních škol již
několik let vyvíjí aktivitu firma Horizon Fuel
Cell Europe, která se zaměřuje na podporu
zájmu o nové technologie a udržitelné
zdroje energie. Složitější je to v základních
školách, kde pevně dané osnovy nedávají
příliš prostoru pro hlubší informovanost.

Účastníci jednání v Řeži využili možnost
prohlédnout si zdejší H2 technologie: expe-
rimentální zařízení na akumulaci solární
energie do vodíku a projížďku vodíkovým
autobusem TriHyBus. �

Vodíkové technologie 
a jejich aplikace v ČR
nenechte si ujít na veletrhu AMPER 2018
V rámci 26. ročníku veletrhu zveme na přednášku 
„Vodíkové technologie a jejich aplikace v ČR.“ 
Ve středu 21. 3. 2018 od 15:00 v sále P3 na brněnském Výstavišti.

Na rostoucí zájem o aplikace vodíkových technologií v oblasti ukládání energie
a ekologické dopravy reaguje také vývoj v České republice. Jaká je budoucnost vo-
díku u nás a jak jsme na tom v porovnání se sousedy, se dozvíte od našich speci-
alistů z Oddělení vodíkových technologií, kteří se dané problematice věnují už řadu
let. Téma se opírá o tři pilíře – vodíkovou mobilitu, větší energetické aplikace a malé
projekty – například využití vodíku jako záložního zdroje energie. Přednášku dopro-
vodí praktické ukázky již realizovaných projektů.

O vodíku aktuálně v Řeži
Poslední lednový den se v Řeži, v areálu ÚJV Řež, a. s., sešla na svém už druhém jednání Pracovní
skupina pro vodíkovou mobilitu (PS VM).



Všechny země světa se v energetice po-
týkají se známým „trilematem“: spotře-
bitelé žádají spolehlivé dodávky zaplati-

telné energie, které musejí být zároveň odolné
vůči nečekaným politickým, ekonomickým
a klimatickým událostem a také co nejšetrnější
k životnímu prostředí, neboť většina států
světa se shoduje v nutnosti dekarbonizace.
Zemní plyn je podle pařížské konference fosil-
ním palivem, které zatím nejlépe splňuje po-
žadavky trilematu.

Velká Británie 
je ideálním průkopníkem 
Britský přechod od uhlí k zemnímu plynu byl
zahájen už před více než půlstoletím objevem
a masivním využíváním bohatých ložisek zem-
ního plynu v Severním moři. Ten se ukázal být
„darem z nebes“, neboť je levnější a způso-
buje podstatně nižší emise než do té doby po-
užívaný Town Gas, který byl vyráběn hlavně
z uhlí. Konverzi doprovázel masívní rozvoj ná-
rodního distribučního systému plynovodů
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Vodík klíčem k dekarbonizaci dodávek tepla?
Podle britské společnosti DNV GL mohou vodíkové technologie skutečně výrazně přispět k přechodu
od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům také v oboru dodávek tepla. Roli významného mezistupně
při přechodu k vodíkovým technologiím přitom sehrává zemní plyn, který byl na klimatické konferenci
v Paříži COP 21 v roce 2015 prohlášen za „nejrychlejší a nejhospodárnější cestu ke světu s nižší
karbonizací a čistším vzduchem.“   

VODÍK – výhody a výzvy: 
schéma vodíkového hospodářství

...“Voda bude uhlím budoucnosti“
(Jules Verne, 1874)



a dále soustředění lokálních plynárenských
firem pod křídla British Gas Corporation.  

Doprava plynu je podstatně levnější než
doprava elektřiny 
Skladování a doprava plynu jsou ve srovnání
s elektřinou mnohem levnější. Přenosové elek-
trické vedení vysokého napětí BritNed s dél-
kou 260 km a kapacitou 1 GW stálo 600 milio -
nů eur. Zhruba 230 km dlouhý plynovod Bac-
ton-Balkzand stál sice také zhruba 600 milionů
eur, ale má kapacitu 20 GW!  

Výhody skladovacího potenciálu plynu lze
ilustrovat faktem, že součet všech kapacit zá-
sobníků plynu v Evropě činí cca 900 TWh
a dvanáctkrát převyšuje celkové evropské ka-
pacity všech přečerpávacích elektráren – cel-
kem 70 TWh.

Hledá se náhrada i za zemní plyn

Ve Velké Británii poklesly emise CO2 do roku
2015 o 38 % ve srovnání se stavem v roce
1990. Většina úspor ale byla zatím dosažena
především při výrobě elektřiny – výrobou z ob-
novitelných zdrojů namísto uhlí. K dosažení
cílů pro rok 2050 je ovšem naprosto nutné za-
pojit všechny sektory, především výrobu tepla. 

I zemní plyn je nicméně fosilním palivem,
a pokud mají být výrazně sníženy uhlíkové
emise, bude se muset postupně i jeho spo-
třeba snižovat. Jeho náhradou může být bio-
metan jako produkt bioplynových stanic nebo
bio-syntézní plyn (bio-SNG), vyráběný např.
z biomasy. Předpokládá se ovšem, že do roku
2040 nahradí  biometan ve Velké Británii jen
asi 7 % zemního plynu. 

Vodík při aplikaci technologie CCS může
být řešením
Řešením pro splnění cílů roku 2050 by proto
mohl být ve Velké Británii vodík spolu s apli-
kací technologie zachycování kysličníku uhliči-
tého, vzniklého při výrobě vodíku a jeho uklá-
dání v podzemí – CCS – Carbon Capture and
Storage. Vhodná úložistě pro Velkou Británii
byla identifikována pod Severním mořem.
Pokud by se technologie CCS aplikovala ve
velkém měřítku, výrazně by se snížily její ná-
klady. Mohla by být využita existující britská
plynárenská síť – na kterou je napojeno 23 mi-
lionů uživatelů a 80 % všech domácností.
Velká část existující plynárenské infrastruktury
by mohla být transformována na dopravu
a ukládání vodíku ve velkém měřítku včetně
230 000 kilometrů nízkotlakých lokálních dis-

tribučních sítí. Také společnost KPMG po-
tvrdila ve své nedávné studii, vypracované pro
Energy Networks Association, že využití ply-
nárenského systému představuje nejnižší ná-
klady při snaze o dosažení dekarbonizace brit-
ského teplárenství.   

Výroba a skladování vodíku

Světová výroba vodíku činí 60 mil. tun ročně
a lze ji považovat za naprosto zralou technolo-
gii. Průmyslově se vodík vyrábí hlavně zplyno-
váním uhlí a těžkých ropných frakcí nebo par-
ním reformingem zemního plynu. Na světě
existuje několik průmyslových potrubních ve-
dení vodíků – vodíkovodů – největší provozuje
firma Air Products v USA mezi Texasem
a Louisianou v délce 960 km. Stovky kilometrů
vedení jsou také ve Francii, Německu a dalších
vyspělých zemích.  

Ekologická výroba vodíku elektrolýzou po-
mocí elektřiny, získané z nadbytečné produkce
obnovitelných zdrojů – solární, větrné a dal-

ších – umožní skladovat vodík pro období zvý-
šené spotřeby v podzemních jeskyních nebo
ve vyčerpaných ložiscích zemního plynu.
Vodík je vhodným mediem pro akumulaci
energie nejen k vyrovnávání krátkodobých vý-
kyvů výroby a spotřeby, ale také dlouhodoběj-
ších – sezonálních výkyvů (viz graf).

Detailní znalost a důsledné řízení rizik
jsou nezbytné 
K získání souhlasu s transformací i jen části ply-
nárenské sítě je zcela nezbytné důkladné vyhod-
nocení všech rizik, protože vodík může – s ohle-
dem na své fyzikální vlastnosti – být za určitých
okolností mnohem destruktivnější než zemní
plyn. DNV GL se už věnuje více než 30 let napří-
klad problematice materiálů, používaných ve
styku s vodíkem a jejich degradaci. Velká část
britských lokálních distribučních sítí zemního
plynu je v posledních letech vybavována polye-
tylénovými trubkami, které jsou vůči vodíku re-
sistentní. Tento program bude pokračovat až do
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Energetické trilema

Jednotlivé druhy ukládání přebytečné elektrické energie podle kapacity a míry vybíjení

Vodík bezpečně uložený ve vodních kapkách

>



roku 2030. V případě přechodu na vodík bude
nutné existující vysokotlaké přenosové potrubí
na zemní plyn vyměnit za nové vodíkové přeno-
sové potrubí. Zatím se komerční  vodíkovody
stavějí z uhlíkových ocelí, odolných vůči křeh-
nutí. Vodík se v potrubí může díky své nižší hus-
totě přepravovat až třikrát rychleji než zemní
plyn. Samozřejmě budou zapotřebí nové me-
tody detekce (unikání) plynu a havarijní proce-
dury s tím, jak se postupně bude zvyšovat
obsah vodíku v sítích zemního plynu. Na tom
všem se už intenzívně pracuje.

Projekty HyStart a HYREADY

V roce 2014 vytvořila společnost DNV GL stu-
dii proveditelnosti „HyStart“, která se zabývala
všemi hlavními aspekty a řešeními pro větší
pilotní ukázkový projekt vstřikování vodíku do
sítě zemního plynu v koncentraci do 20 %. Za-
davatelem studie byla britská společnost Nor-
thern Gas Networks and National Grid. 

DNV GL je zároveň hlavním koordinátorem
projektu evropského rozměru a podobného
zaměření jako HyStart - společného průmys-
lového projektu (JIP) s názvem HYREADY, za-
hrnujícího také evropské operátory přenosové
a distribuční plynové soustavy. Cílem je pří-
prava návodu injektáže vodíku do sítí zemního
plynu buď ve formě čistého plynu, nebo v ply-
nové směsi. Program zahrhuje všechny kom-
ponenty systémů zemního plynu.

Výhody vodíku

Změna využití stávajících plynárenských sítí
pro vodík může ušetřit velké náklady, spojené

s jinými technologiemi a umožnit plynulý
přechod na vodíkové hospodářství. Emise
CO2, spojené s produkcí vodíku budou v kon-
centrované podobě zachycovány efektivně
v poměrně málo místech jeho produkce
a mohou být ukládány do podzemí pomocí
technologie CCS. Nynější plošné emise CO2,
spojené s používáním zemního plynu u ko-
nečných spotřebitelů, tak budou anulovány.
Vodík zruší riziko otrav kysličníkem uhelna-
tým. Čistý vodík také nabízí jako palivo speci-
fické výhody u některých tepelných procesů.
Vytvoření vodíkových sítí - infrastruktury -
umožní i stále větší využívání „zeleného vo-
díku“, vyrobeného z obnovitelných zdrojů,
jehož role do budoucna nesporně poroste
a postupně nahradí výrobu vodíku z fosilních
surovin, a tím i nutnost používání  přechodné
technologie CCS. Vodíkové sítě se stanou
také levnější variantou dodávek vodíku pro
vodíkové čerpací stanice, což umožní rozší-
ření využívání vodíkových vozidel, vybave-
ných palivovým článkem s nulovými emi-
semi.

Akceptance využití vodíku jako zdroje tepla
obyvatelstvem bude klíčová pro úspěch této
transformace. Bude nesmírně důležité infor-
movat veřejnost brzy, často, konzistentně
a transparentně. Je přitom důležité pochopit,
že lidé inklinují u rizik k intuitivnímu vnímání
a rozhodování. 

Závěry 

Plynárenské firmy hledají cesty k přechodu
od konvenčních paliv k nízkouhlíkovým ener-
getickým zdrojům. Vodík je takovým poten-

ciálním řešením budoucnosti nejen pro Vel-
kou Británii. Bude ale ještě zapotřebí mnoho
práce, protože tento proces nepřipouští
žádné kompromisy v otázkách bezpečnosti.
Není přijatelné jakékoliv přímé či nepřímé
zvýšení rizika pro obyvatelstvo. Velkou pře-
kážku také představuje implementace a ná-
klady s ní spojené. I když expertní studie po-
važují variantu přechodu ze zemního plynu
na vodík za nejvýhodnější alternativu z nákla-
dového hlediska, budou náklady této trans-
formace obrovské a bude se jednat o dlou-
hodobější proces. Bude vyžadovat nové vo-
díkové výrobní, skladovací a dopravní kapa-
city i výměnu koncových přístrojů uživatelů.
Současné znalosti, technologický rozvoj
a inovace umožňují hladké provedení této
změny při současném rozvoji nových tech-
nických řešení a adaptaci technických stan-
dardů.

Společnost DNV GL s více než 40letou zku-
šeností a 2700 zaměstanci na celém světě jsou
účinnou podporou uvedeného směřování.
První zprávu k problematice vodíku vydala
společnost v roce 2007 a vyvinula metodologii
pro technologickou kvalifikaci zařízení a pro-
cesů pro použití vodíku pod názvem HYTREC.
Od té doby soustavně pracuje na dalších vý-
zkumných a vývojových projektech také
ve spolupráci s Mezinárodní energetickou
agenturou IEA, Evropskou komisí a mnoha
průmyslovými partnery. DNV GL předsedala
také odborné komisi, která v roce 2010 vytvo-
řila dodatek 19 k vodíkové bezpečnosti IEA:
„Annex 19 on Hydrogen Safety“.   

I další země komplexně zkoumají
možnosti vodíku
V roce 2016 vytvořila například GNV GL studii
potenciálu komplexního využívání vodíku pro
západní Norsko, finacovanou tamní regionální
vládou. Ve studii byly identifikovány technolo-
gie, situace na trhu, potenciální místa výroby
pomocí elektrolýzy a byly vytvořeny scénáře
pro budoucí rozvoj vodíkových technologií
a regionální kompetence. Přitom Norsko patří
k velkým světovým producentům v oboru
těžby ropy a plynu. 

Poznámka:

Jak jsme uvedli v reportáži ze Světové vo-
díkové technologické konference WHTC 2017
v Praze (v CzechIndustry 3/2017, str. 24-26) Ja-
ponsko se nachází na cestě k „vodíkové spo-
lečnosti“, poté co v roce 2015 japonská vláda
oznámila jako první na světě změnu energe-
tické a průmyslové politiky a zahájení vodí-
kové éry. Světová veřejnost se o uskutečňo-
vání tohoto trendu bude moci přesvěčit již
během olympiády v Tokiu v roce 2020, kdy
má být dobudováno 160 vodíkových čerpa-
cích stanic a na japonských silnicích se má
pohybovat okolo 40 tisíc vodíkových aut
a nejméně 100 vodíkových autobusů. Za po-
sledních 7 let se mimoto v japonských do-
mácnostech zprovoznilo více než 200 tisíc
malých palivočlánkových zdrojů tepla a elek-
třiny (mCHP). �

Zdeněk Fajkus, Mnichov   
Pramen: zpráva „Hydrogen-Decarbonising

Heat“ (2017)   
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