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Jaderná elektrárna Dukovany odstartovala
novou etapu provozního života. Co to zna-
mená pro obyvatele regionu?

Věřím a doufám, že pro drtivou většinu
obyvatel regionu je to velmi pozitivní zna-
mení.

A pokud jde konkrétně o Obec Dukovany,
v jejímž čele stojíte?

V naší obci, na jejímž katastrálním území
se velká část jaderné elektrárny nachází, je
tento fakt vnímán taktéž velmi pozitivně. Za
téměř osm let na pozici starosty jsem neza-
znamenal jedinou negativní reakci na provo-
zovanou elektrárnu od žádného z obyvatel
Dukovan.

Podmínkou pro prodloužení provozního ži-
vota elektrárny byla bezpečnost jejího pro-
vozu. Žijete v její bezprostřední blízkosti, ne-
bojíte se jí?

Lidé v blízkosti elektrárny vnímají její exis-
tenci a její provoz jako součást života. O tom,
že zde jaderná elektrárna bude, obyvatelé ne-
rozhodovali, byl to prostě fakt, se kterým
jsme se naučili žít. Zpočátku samozřejmě se
spoustou utrpení v podobě vystěhování tří
vesnic, zvýšené kriminality a nyní také s vý-
hodami, které tento významný soused do
okolí přináší. 

Otázkami spojenými se spolehlivostí pro-
vozu EDU se zabývá Občanská bezpečnostní
komise při Jaderné elektrárně Dukovany.
Řekněte nám o ní více?

OBK vznikla již v roce 1996, jedná se o ko-
misi složenou z odborníků, zaměstnanců
elektrárny a volených zástupců regionu (pře-
vážně starostů) dvacetikilometrového ochran-
ného pásma. Komise má k dispozici kom-
pletní informace o provozu EDU, které se tý-
kají její bezpečnosti. Členové komise dostávají
aktuální informace o provozu elektrárny pro
potřebu informovanosti občanů svých obcí.

Znamená to, že jste informováni o veškerém
dění v elektrárně. Jak probíhá přenos infor-
mací a jak si je ověřujete?

Nejenom informováni. Podstupujeme
stejně jako zaměstnanci elektrárny pravi-
delná školení a na jejich základě máme mož-
nost také vstupu do areálu elektrárny. Infor-
mace probíhají na základě každodenních hlá-
šení o provozu. Máme webové stránky, pra-
videlná zasedání OBK, semináře. Účastníme
se také cvičení, která probíhají v areálu EDU.
Kromě informací o provozu máme rovněž
možnost porovnávat provozovaní jaderných
elektráren na zahraničních pracovních ces-
tách, kde se zároveň setkáváme se zástupci
místních samospráv.  

Podíleli jste se na vzniku kanceláře Jaderné
regiony ČR a Energetického Třebíčska, je-
jichž úkolem je zastupovat jadernou veřej-
nost, obyvatele v okolí jaderných zařízení,
v orgánech a různých veřejných fórech

v České republice i v rámci Evropské unie.
Můžete to více konkretizovat, co se vám po-
dařilo prosadit a naopak, kde jsou bariéry…

Vznik Energetického Třebíčska (ET) a Jader-
ných regionů ČR byl velmi důležitým krokem.
Zachování jaderného regionu Dukovany bez
navazující výstavby nových bloků by totiž ne-
bylo možné.  To, že ET společně s regionem
vytváří velký tlak na vládu v souvislosti s nut-
ností výstavby nových bloků pro zachování
tohoto jaderného regionu je v současnosti klí-
čové. Doufám, že nový premiér s novou vlá-
dou vyslechnou naše požadavky a podniknou
důležité kroky, které budou konečně směřovat
k definitivnímu rozhodnutí o výstavbě nového
zdroje v lokalitě Dukovany.

Doposud hovoříme o JE Dukovany. V jejím
areálu se nachází i mezisklad radioaktivních
odpadů, který vlastní a provozuje Správa
úložišť radioaktivních odpadů. Pokud vím,
tak ne všichni občané byli nadšeni s jeho vý-
stavbou. Jak je vnímán dnes?

Pokud je mi známo, v relativně dávné mi-
nulosti se hodně diskutovalo ohledně mezi-
skladů vyhořelého paliva, který je taktéž
v areálu EDU. S negativními postoji občanů
k úložištím radioaktivních odpadů (ÚRAO),
které provozuje dlouhé roky SÚRAO, jsem se
nesetkal. ÚRAO se nachází v katastru spravo-
vaném Obcí Rouchovany.

A pokud jde o spolupráci se SÚRAO?
Spolupráce a komunikace se společností

SÚRAO je na velmi dobré úrovni. Členem
Rady SÚRAO je v současnosti můj před-
chůdce a bývalý senátor pan Vítězslav Jonáš
a také kolega ze sousední Obce Rouchovany
starosta Vladimír Černý.

Nejčastěji diskutovaným tématem z hledis -
ka jaderné bezpečnosti v naší zemi je vý-
stavba hlubinného úložiště, přesněji defini-
tivní skladování RAO. V čem je podle Vás
hlavní problém, že se věci takříkajíc jen těžce
hýbají kupředu?

Jedná se o velmi strategickou a zásadní
volbu. Rozhodnutí lokality o tom, že akcep-

tuje hlubinné úložiště na svých katastrech je
velmi složité. Říci ano v takovéto záležitosti
v demokratické společnosti je pro zastupitel-
stva obcí velmi ožehavým rozhodnutím. Sa-
mozřejmě při velkém většinovém souhlasu
obyvatel a finančních kompenzacích od státu
do těchto geologicky vhodných lokalit se
může při konstruktivním dialogu nějaké
světlo na konci tunelu postupně nalézt.  

Jak je tomu v jiných zemích, kde ho budují
nebo chtějí stavět?

Hlubinné úložiště je velkým celosvětovým
tématem, pokud vím, v provozu není v sou-
časnosti žádné. Nejdále jsou ve Finsku, také
ve Švédsku. Ve Francii provádějí průzkumy
v lokalitě v podzemních laboratořích.

Odpovědnost za ukládání RAO má stát, to se
týká i hlubinného úložiště. Je jasné, že je to
velice citlivá otázka, nicméně, neměla by se
v tomto případě více uplatnit role takříkajíc
nejvyšší autority?

Ano, tyto názory se objevují. Stoupající ži-
votní úroveň, zvyšující se požadavky na od-
běry elektrické energie, to vše nasvědčuje
tomu, že se ke svíčkám a petrolejovým lam-
pám společnost vracet nehodlá. Výroba
energie z jádra je zahrnuta také v nově schvá-
lené Státní energetické koncepci a vyhořelé
palivo někde výhledově skladovat budeme
muset. Rozhodnutí demokratické, popřípadě
jak uvádíte, uplatnění role nejvyšší autority?
Otevřená a velmi složitá otázka, tu má však
řešit nová legislativa, která se připravuje na
ministerstvu průmyslu. 

V rámci řady jednání Občanské bezpeč-
nostní komise přicházíte do kontaktu s těmi,
kteří jsou „zarytými“ odpůrci úložiště. Zají-
malo by mne, zda mají představu, jak tuto
problematiku řešit, nebo jen vše negují?

Je velmi těžké přesvědčovat „zaryté“ od-
půrce, kteří, jak se ptáte, vše negují. Stejně
tak je těžké vysvětlit občanovi sousedního
státu, že elektřina, kterou doma odebírá,
může být vyrobena v Dukovanech. On je pře-
svědčen, že jeho dodávka je řešena pouze
sluncem, větrem a vodou. 

Jaderná elektrárna Dukovany bude ještě dva-
cet let, možná i o něco více v provozu. Dříve
nebo později však její provozní životnost
skončí. Stávající bloky by pak měly být na-
hrazeny novými. Jednou z podmínek schvá-
lení jejich výstavby bude vyřešení otázky hlu-
binného úložiště. Nehrozí prodlení, které by
mohlo ohrozit energetickou bezpečnost ČR
z pohledu dodávky elektrické energie?

Energetická bezpečnost a soběstačnost
každého státu by měla být jednou z priorit.
Věřím, že v brzké době dojde k definitivnímu
rozhodnutí o výstavbě nových bloků v našem
regionu a také věřím, že se státu a lokalitám
podaří dovést probíhající jednání k rozhod-
nutí o nejvhodnějším umístění hlubinného
úložiště v ČR. �

Energetická bezpečnost a soběstačnost každého státu 
by měla být jednou z priorit,
řekl CzechIndustry Miroslav Křišťál, starosta Obce Dukovany



Jediný bezpečný způsob trvalého zne-
škodnění radioaktivních odpadů je je-
jich vhodná úprava a uložení tak, aby

byla zajištěna jejich izolace od všech složek
životního prostředí. Ukládání radioaktivních
odpadů je konečným krokem v posloupnosti
pečlivě kontrolovaných činností. Celý pro-
ces začíná sběrem a tříděním radioaktivních
odpadů, jejich následným zpracováním
a úpravou, které jsou závislé na druhu a ka-
tegorii odpadů. Smyslem všech těchto čin-
ností je ochrana člověka a životního pro-
středí.

Poslání Správy úložišť 
radioaktivních odpadů (SÚRAO)
Správa úložišť radioaktivních odpadů je zá-
konem garantovanou zárukou bezpečného
ukládání všech radioaktivních odpadů v ČR
od roku 1997. Bezpečný provoz tří našich
provozovaných úložišť je toho dokladem.

Provozovaná úložiště 
radioaktivních odpadů
Česká republika je s radioaktivitou historicky
spjata, mimo jiné díky bohatým ložiskům

uranové rudy. Jsme země s jedním z nejdel-
ších využití radionuklidů na světě. 

V České republice je v současné době
více než sto původců radioaktivních od-
padů. SÚRAO v současné době provozuje
bezpečně tři úložiště radioaktivních odpadů
– Bratrství v Jáchymově, Richard v Litomě-
řicích a úložiště Dukovany v areálu Jaderné
elektrárny Dukovany. Tato úložiště jsou
urče na ke konečnému uložení nízko a střed-
něaktivních odpadů pocházejících z využití
radioaktivních látek v průmyslu, zdravotnic-
tví či výzkumu a také z provozu jaderných
elektráren. V současné době je v úložištích
dohromady okolo 19 000 m3 radioaktivních
odpadů.

Česká republika vyrábí zhruba třetinu
elektřiny v jaderných elektrárnách. V Teme-
líně a Dukovanech vzniká každoročně na 100
tun vysokoaktivních odpadů a vyhořelého
jaderného paliva (VJP). V současné době je
VJP uloženo v takzvaných meziskladech
přímo v areálech elektráren ve speciálních
kontejnerech Castor. Ty zajišťují dokonalou
ochranu okolí před zářením, ale životnost
kontejnerů a meziskladů je projektována na
zhruba 50 let. Již nyní tedy víme, že VJP
i další vysokoaktivní odpady nemůžeme na

povrchu skladovat dlouhodobě. Musíme je
účinně a bezpečně oddělit od životního pro-
středí, a to na velmi dlouhou dobu, v řádu
desítek nebo dokonce stovek tisíc let tak,
aby radioaktivita poklesla na bezpečnou
úroveň.

S jádrem v současné době žijeme a podle
energetické koncepce státu budeme žít
i v dohledné budoucnosti. Tak, jako čer-
páme veškerá pozitiva, která využití radioak-
tivních látek v desítkách technologií přináší,
musíme se vypořádat i s radioaktivními od-
pady. Je to úkol pro současnou generaci,
který nemůžeme odkládat a přenášet na
naše děti.

Hlubinné úložiště 
má všeobecný respekt u vědců
Za celosvětově nejúčinnější a nejbezpeč-
nější cestu ke zneškodnění těchto látek se
považuje hlubinné úložiště. Na základě dlou-
hodobých vědeckých výzkumů se jeví jako
nejvhodnější uložení těchto odpadů ve spe-
ciálních kontejnerech do velké hloubky (cca
500 metrů) ve stabilním geologickém pro-
středí. Tedy prostředí, kde nehrozí například
tektonické posuny, vulkanická činnost, ze-

Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?
Otázkou „Kam s ním?“ se zabýval už Jan Neruda ve svém fejetonu. Problém slavného spisovatele byl
relativně jednoduchý. Potřeboval se zbavit staré slámy ze své proležené matrace. Správa úložišť
radioaktivních odpadů (SÚRAO) ovšem řeší otázku uložení radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného
paliva. Tyto látky se, na rozdíl od slámy, nerozloží za pár měsíců. Vydávají nebezpečné záření často i po
desítky tisíc let.  Proto je třeba radioaktivní odpady izolovat od životního prostředí na tak dlouhou dobu,
dokud se v důsledku samovolných procesů radioaktivní látky nepromění na látky jiné, stabilní. 
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mětřesení, záplavy apod. Ve stabilní formaci
je vybudován systém chodeb, v nichž lze
odpady bezpečně ukládat.

Potvrzeno přímo v přírodě

Princip hlubinného úložiště není řešením,
které vzniklo v počítači nebo laboratoři.
Účinnost je prokázána i reálně, takzvanými
přírodními analogy. V přírodě totiž za speci-
fických podmínek vznikly samovolně analo-
gické situace (tzv. přirozená štěpná reakce),
kdy jíly a horniny nad nimi zabraňují prů-
niku radioaktivity z přirozených ložisek
uranu. V gabunské lokalitě Oklo pronikají ra-
dioaktivní prvky „vzhůru“ rychlostí pouze 10
metrů za milion let. Podobně je tomu u pří-
rodního analogu v Cigar Lake v Kanadě.
Tyto a další analogie potvrzují, že radioakti-
vita nemá šanci se z hlubinného úložiště do-
stat na povrch.

Shodně postupují i v zahraničí

V České republice za projekt hlubinného
úložiště nese odpovědnost SÚRAO. V sou-
časné době probíhá fáze sběru dat v poten-
ciálně vhodných lokalitách, kterých je cel-
kem 9. Finální lokalita pro hlubinné úložiště
by měla být vybrána v roce 2025. Se zahá-
jením provozu se pak počítá v roce 2065.
Celkem by zde mělo být uloženo zhruba
9 000 tun vyhořelého jaderného paliva.
Tento projekt má oporu i v tzv. „Koncepci

pro nakládání s radioaktivními odpady a vy-
hořelým jaderným palivem“, kterou schvá-
lila vláda ČR.

Výstavba hlubinného úložiště není českou
specialitou. Naopak. Prakticky všechny
země s jadernými elektrárnami na projektu
ukládání vyhořelého jaderného paliva inten-
zivně pracují. Zřejmě nejdále je Finsko, kde
se s otevřením úložiště počítá v roce 2023.
Ve Švédsku plánují podobný projekt na rok
2030. Hlubinné úložiště řeší také Německo,
Švýcarsko, Rusko, Velká Británie, Čína nebo
USA.

Alternativní scénáře mají negativa

Odpůrci hlubinného úložiště v Česku i ve
světě navrhli řadu alternativních scénářů,
jak s vysokoaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem naložit. Některé jsou do-
slova šílené: posílat je do vesmíru, potopit
je na dno moře. 

Jiné mají o trochu blíž realitě, ale i tak jsou
spojeny s vážnými potížemi. Nejčastěji se
hovoří o přepracování vyhořelého jaderného
paliva a jeho opětovném použití. Takové
technologie sice již skutečně existují, ale řeší
problém jen částečně. Česká republika má
vládou schválenou Koncepci nakládání s ra-
dioaktivními odpady a vyhořelým jaderným
palivem, jejímž základním předpokladem je,
že české jaderné elektrárny jsou provozo-
vány v otevřeném palivovém cyklu, což zna-
mená, že se v blízké budoucnosti nepočítá
s přepracováním vyhořelého jaderného pa-
liva. Rozhodnutí, zda přepracovat vyhořelé
jaderné palivo, není zcela jednoduché; je
nutné vzít v úvahu nejen ekonomické hledis -
ko, ale i technické možnosti využití přepra-
covaného VJP v podmínkách České repu-
bliky. Je ale zřejmé, že i kdyby ČR přistoupila
k přepracovávání VJP, vždy zůstane určité
množství odpadů, se kterými se musí počítat
k uložení do hlubinného úložiště. Stávající
Koncepce proto předpokládá, že první VJP
bude předáno k uložení okolo roku 2065.

Dalším z návrhů je tzv. předávané správ-
covství. Což není nic jiného, než nechat ne-
bezpečný materiál uložený na povrchu
v kontejnerech (v českých podmínkách kon-
tejnery Castor), které si budeme „předávat“
z generace na generaci. Každých zhruba 50
až 100 let (dle životnosti kontejnerů) budeme
muset radioaktivní materiál „přebalit“, aby
nedošlo k nežádoucím únikům záření. 

A konečně třetí velmi diskutovanou mož-
ností je vytvoření mezinárodního hlubin-
ného úložiště, kam by se radioaktivní látky
svážely z určitého regionu nebo dokonce ce-
lého světa. Naposledy tento nápad ostře
v referendu odsoudili obyvatelé Austrálie. 

Podobnými variantami se zabývali i ex-
perti při posuzování české „Aktualizované
koncepce pro nakládání s radioaktivními od-
pady a vyhořelým jaderným palivem“. Ale
shodně je označili za nevhodné. 

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
tedy potřebujeme. Nemůžeme tyto látky od-
vézt někam do zahraničí, nemůžeme je vy-
střelit na Měsíc, neměli bychom si je ani
předávat z generace na generaci na povr-
chu. Není to jen otázka státních úředníků,
vlády, ekologických aktivistů či dotčených
lokalit. Je to otázka 10 milionů lidí v České
republice. �
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Nízko a středněaktivní odpady se od roku
1964 ukládají v úložišti radioaktivních od-
padů Richard (na obrázcích). Nachází se
nedaleko Litoměřic, v komplexu bývalého
vápencového dolu Richard II. pod vrchem
Bídnice. Ročně je do tohoto úložiště při-
vezeno a následně uloženo několik set
obalových souborů s odpadem. Jedná se
o institucionální odpady, které jsou tvo-
řeny vyřazenými radioaktivními zářiči (po-
žární hlásiče, hladinoměry apod.), konta-
minovanou sutí, plasty, papírem apod.
Celkový objem využívaných prostor úlo-
žiště Richard přesahuje 19 000 m3. Kapa-
cita ukládacích komor je 10 250 m3, v sou-
časnosti je naplněna zhruba ze 70 %. 

Veškeré činnosti související s monito-
rováním jsou vymezeny v programu mo-
nitorování, platném pro úložiště Richard
a schváleném Státním úřadem pro jader-
nou bezpečnost. Podle tohoto dokumentu
jsou v pravidelných intervalech odebírány
vzorky důlních vod, vod z hydrogeologic-
kých vrtů a studní v okolí úložiště a povr-
chových vod z řeky Labe. Vzorky jsou
v akreditované laboratoři analyzovány na
přítomnost (objemovou aktivitu) vybra-
ných radionuklidů. V roce 2017 se
všechna měření nacházela okolo meze
detekce použitého přístroje, což dokládá,
že nedochází k úniku radionuklidů z ulo-
žených odpadů.



Cíle, které si většina zemí světa stanovila
během klimatické konference COP21
v Paříži, budou vyžadovat zintenzivnění

výstavby nových jaderných bloků po celém
světě. Mezinárodní energetická agentura IEA
uvádí, že k tomu, aby nedošlo ke zvýšení glo-
bální teploty o více než 2 °C, bude nutné spustit
do roku 2050 1000 nových bloků. Světová ja-
derná asociace WNA za tímto účelem spustila
program Harmony, který má podporovat spl-
nění těchto záměrů. Ukazuje se však, že tento
úkol bude obtížně naplnitelný pomocí dnešních
jaderných technologií. Lehkovodní reaktory
(dělí se na tlakovodní a varné, první uvedené
známe i z českých a slovenských jaderných
elektráren) nejsou ve využití uranu příliš efek-
tivní a produkují relativně velké množství použi-
tého jaderného paliva. I tak jde o nejefektivnější
energetický zdroj, pokud je porovnáváme podle
toho, kolik energie se uvolní při využití jednotky
paliva, a o jeden z nízkoemismích zdrojů. Ale
stále tu vzniká vysoce radioaktivní použité pa-
livo, které vyžaduje složitá technická řešení.

Dnes většina zemí počítá s vybudováním
hlubinného úložiště a oddělení použitého jader-
ného paliva a dalších radioaktivních odpadů od
životního prostředí na tisíce až desetitisíce let.
Toto rozhodnutí je vyvolané tím, že dosud není
realizovatelné lepší řešení, což snižuje přijatel-
nost jaderné energetiky u veřejnosti. Faktem ale
zůstává to, že použité jaderné palivo obsahuje
procentuálně větší množství uranu 235, který
štěpí naše jaderné elektrárny, než přírodní uran,
takže jde o významnou energetickou surovinu.
Nabízí se tedy její opakované využití.

Uzavřený palivový cyklus

Již desítky let se vědci zabývají výzkumem
a vývojem technologií, které by umožnily pa-

livový cyklus takzvaně uzavřít, tedy použité pa-
livo přepracovávat a znovu používat v jader-
ných reaktorech. Má to velký potenciál, pro-
tože podle odhadů Rosatomu objem použi-
tého jaderného paliva dosáhne v roce 2050
zhruba 1 milionu tun a z něj by mohl být ex-
trahován uran a plutonium v množství, které
by stačilo 140 lehkovodním reaktorům o vý-
konu 1000 MW na 60 let provozu.

Například Francie používá palivo MOX (z
anglického mixed-oxide fuel), které se skládá
z oxidů uranu a plutonia získaných z použitého
jaderného paliva. V tomto případě je použité
palivo určitou dobu chlazeno v bazénu a poz-
ději se přesouvá na recyklační linku, která z něj
separuje použitelný uran a plutonium. Zbýva-
jící radioaktivní odpady zůstávají – jde o pro-
dukty štěpení a tzv. transurany. Ty vznikají
během provozu jaderného reaktoru, a jak je-
jich název naznačuje, jde o prvky těžší než
uran. Z hlediska separace použitého paliva od
životního prostředí jsou právě ony tím, co vy-
žaduje bariéry těsné po tisíce let.

Problém však spočívá v několika omezeních.
Za prvé je možné palivo takto recyklovat jen
několikrát a s každým přepracováním se zhor-
šují jeho ekonomické parametry. V praxi Fran-
cie počítá s tím, že každý palivový soubor bude
jednou přepracován a pak dále skladován.
Buďto se stane ekonomickým jej ještě několi-
krát přepracovat, nebo půjde do hlubinného
úložiště.

Druhým omezením je množství materiálu ja-
derného paliva, které dokáží lehkovodní reak-
tory využít. Generální ředitelka společnosti
Tenex, která patří do struktury Rosatomu a pod-
niká v oblasti jaderného palivového cyklu, Ljud-
mila Zalimská, uvedla na loňské konferenci
World Nuclear Association's Symposium:
„Ros atom odhaduje, že pokud by přepracování

použitého jaderného paliva bylo pomocí stáva-
jících technologií využíváno naplno, bylo by
možné 21 % objemu použitého paliva znovu
použít a zbývajících 79 % (především uran 238)
by muselo jít do hlubinných úložišť. Nové typy
jaderných reaktorů by ale mohly využít 77 %
a zůstaly by jen 2 % nevyužitelných zbytků.“ 

Efektivní uzavřený palivový cyklus

Pro dosažení udržitelné jaderné energetiky je
tedy nutné hledat jiná technická řešení. Zalim-
ská stanovuje požadavky na nový palivový cy-
klus takto: „Musí redukovat objem potenciálně
rizikových materiálů a zefektivnit spotřebu
štěpných materiálů získávaných během pře-
pracování. Zároveň musí přispívat k nešíření
jaderných zbraní a odpovídat charakteristikám
současné flotily jaderných bloků. Uran a pluto-
nium z použitého paliva mohou používat stá-
vající nebo rychlé reaktory, transurany mohou
procházet transmutací v rychlých reaktorech
a některé štěpné produkty jsou cenným zdro-
jem radionuklidů pro lékařství a průmysl.“

Zmíněný typ reaktorů se nazývá podle rych-
lých neutronů, které používá ke štěpení paliva.
Nejde o moderované (tj. zpomalené) neutrony
jako v lehkovodních reaktorech, nejrozšířeněj-
ším typu elektrárenských bloků, ale o rychlé
neutrony, které dokáží kromě přímého štěpení
také přeměňovat štěpitelné látky na štěpné. To
znamená, že z uranu 238, který lehkovodní re-
aktor nevyužije, se stává plutonium 239, jež již
lze rozštěpit a uvolnit tím energii. Díky tomu
jsou schopny „spalovat“ i transurany.

Přínosy spočívají v několika ohledech: Uran
238 představuje 99,27 % přírodního uranu,
takže pokud bychom našli cestu, jak jej ener-
geticky využít, zmnohonásobili bychom zá-
sobu surovin pro jadernou energetiku. Pluto-

Jaderný palivový cyklus lze uzavřít již dnes, 
nabízí se tři scénáře
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom zkoumá nové typy palivových cyklů, které zvýší
udržitelnost jaderné energetiky. Nevyžadují převratné technologie, na které bychom museli čekat
desítky let, ale využívají to, co se do praxe zavádí dnes. I přesto mohou mít zásadní přínos pro redukci
objemu použitého jaderného paliva.
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4. blok Bělojarské jaderné elektrárny s reaktorem BN-800.
(Zdroj: Rosenergoatom)



nium vzniká při provozu lehkovodních reak-
torů a stávající flotila zhruba 450 jaderných
energetických bloků jej každoročně produkuje
poměrně velké množství (avšak velmi obtížně
oddělitelné). Další plutonium pochází z vojen-
ských programů a omezování arzenálu jader-
ných zbraní. Energetické využití těchto mate-
riálů je cestou, jak zabránit jeho potenciálnímu
zneužití a omezit velikost trvalého úložiště.
S tím souvisí i „spalování“ transuranů, které
by výrazně zjednodušilo bariéry, jež je nutné
vybudovat v hlubinném úložišti.

Z toho vyplývá, že nutnosti vybudovat hlu-
binné úložiště pro vysoce aktivní odpady se
nezbavíme, ale je možné několikanásobně
zmenšit jejich objem a zkrátit dobu, po kterou
je nutné je izolovat od životního prostředí.
Podle vyjádření Rosatomu to může být jen ně-
kolik stovek let oproti desítkám tisíc, které vy-
žaduje použité palivo z lehkovodních reaktorů.

Jak ale těchto přínosů dosáhnout? Cest je
několik. Jde o reaktory chlazené tekutým sodí-
kem, olovem nebo solemi. Vývoj těchto typů
probíhá již od úsvitu jaderné energetiky, ale
z různých důvodů se zcela dominantně rozší-
řily lehkovodní reaktory. Své sodíkové energe-
tické reaktory provozovaly Spojené státy, Fran-
cie a Japonsko a dodnes je provozuje Rusko.
Olovem chlazené reaktory používali Rusové na
svých jaderných ponorkách a solné reaktory
se nedostaly mimo výzkumné ústavy. V Rusku
jsou dnes provozovány dva sodíkové reaktory:
BN-600 a BN-800. Druhý jmenovaný je vůbec
prvním sodíkovým reaktorem na světě, který
používá palivo MOX. V dalších letech v něm

mají probíhat experimenty se „spalováním“
některých transuranů, což je zásadní krok ke
skutečnému uzavření palivového cyklu. Připra-
vuje se výstavba olovem chlazeného reaktoru
BREST-300 a probíhá stavba podniku na pře-
pracování paliva a fabrikaci palivových sou-
borů pro tento reaktor. Souběžně s tím se vy-
víjí reaktor SVBR-100 chlazený směsí olova
a bismutu.

Rosatom modernizuje své podniky pro fabri-
kaci jaderného paliva a přepracování použitého
a rozvíjí v nich technologie uzavřeného palivo-
vého cyklu. Podnik Majak prochází rekonstrukcí
své infrastruktury pro nakládání s vysoce aktiv-
ními odpady a od roku 2016 přepracovává také
palivo z reaktorů VVER-1000. Podnik Sibirskij
chimičeskij kombinat (SCHK) v Seversku pra-
cuje s přepracovaným uranem. Podnik Gorno-
chimičeskij kombinat v Železnogorsku má cen-
trální suché a mokré sklady použitého paliva
a v roce 2019 zde má být spuštěna pilotní pře-
pracovací linka a fabrikační linka pro MOX pa-
livo do rychlých reaktorů. A organizace NO
RAO, která má v Rusku na starosti nakládání
s radioaktivními odpady, plánuje v roce 2022
uvést do provozu podzemní výzkumné praco-
viště, které bude zkoumat možnosti hlubin-
ného ukládání vysoce aktivních odpadů.

Dnešní technologie pro uzavření
palivového cyklu
Podle Zalimské pracuje Rosatom se třemi scé-
náři recyklace jaderného paliva. První z nich
využívá uran a plutonium získané z použitého

paliva ve stávajících reaktorech RBMK a BN-
800. Druhý je nazýván REMIX podle typu pa-
liva, které využívá. Toto palivo se vyrábí přímo
z neseparovaného uranu a plutonia z použi-
tého paliva a je určeno pro tlakovodní reaktory
VVER. Může být opakovaně přepracováváno
a používáno v reaktorech. Zkoušky tohoto pa-
liva probíhají od roku 2016 ve 3. bloku Bala-
kovské JE v Rusku.

Třetím scénářem je tzv. dvoukomponentová
jaderná energetika, která stojí na dvou pilířích:
tlakovodních a rychlých reaktorech. Uran zí-
skaný přepracováním paliva z tlakovodních re-
aktorů by se do nich opět vracel a plutonium
by používaly rychlé reaktory. Použité palivo
z rychlých reaktorů umožňuje získávat pluto-
nium, které mohou používat opět tlakovodní
reaktory. Šlo by tedy o vzájemně provázané
komponenty jaderné energetiky.

Tyto scénáře řeší problémy stávajícího pali-
vového cyklu a nabízejí komplexní řešení s dů-
razem na pokročilé technologie a poslední vý-
sledky výzkumu. Nabízejí rovněž možnosti pro
mezinárodní spolupráci. Podle Zalimské je
Ros atom připraven poskytnout zemím, které
nemají potřebné technologie, plné spektrum
služeb od fabrikace paliva přes přepracování
použitého paliva.

Podle Zalimské všechny tři tyto scénáře vy-
chází z jednoduchých a používaných postupů
a nyní jsou testovány v praxi. „Nejde tedy
o otázku vzdálené budoucnosti, ale o reálné
vývojové scénáře, které mohou být realizo-
vány již za našeho života,“ zdůrazňuje Zalim-
ská. �
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Energetické rychlé reaktory představují minimální podíl na celkovém
počtu provozovaných jaderných bloků ve světě. Jde o reaktory BN-600
a BN-800 v Rusku a CEFR v Číně.

Z tohoto grafu je vidět, že se situace v příštích letech dramaticky nezmění.
Ve výstavbě jsou pouze PFBR v Indii (těsně před spuštěním) a CFR-600
v Číně (od prosince 2017).

Z grafu vývoje radiotoxicity použitého paliva plyne, že „spálením“ transuranů,
uranu a plutonia z použitého jaderného paliva, lze podstatně zkrátit nezbytnou
životnost bariér zamezujících úniku radioaktivních látek do životního prostředí.

(Zdroj: Massimo Salvatores – Innovative Fuel Cycle Options)

Graf porovnávající spotřebu uranu v tlakovodním reaktoru o výkonu 1000
MW s otevřeným palivovým cyklem a deseti reaktorech SVBR-100 o výkonu
100 MW se zahrnutím přepracovávání použitého paliva.

(Zdroj: Nikita Rtišev, Current status in SMR technology development Status in Rosatom)



Doposud se na tato měření nasazovaly
vrtulníky. Jejich výhodou je zmapo-
vání rozsáhlých území, jejich provoz

je však drahý,“ říká Petr Sládek, vedoucí vý-
vojového týmu. A ví, o čem mluví. Třebíčská
NUVIA totiž systémy na měření radiace ve
vrtulnících dodává Armádě České republiky,
Státnímu ústavu radiační ochrany i zahra-
ničním zákazníkům.

Nově se chce ve světě radiačního moni-
toringu prosadit i s novým systémem DRO-
NES-G, který využívá levnější bezpilotní pro-
středky. „Pokud se předpokládá, že je zamo-
řeno rozsáhlé území, pak i nadále bude
nutné použít vrtulník. Půjde-li však o lokální
havárii, kdy například unikne malé množství
radioaktivních látek nebo se ztratí zdroj ob-
sahující radionuklidy – tyto zářiče se běžně
používají v geologii, ale i v průmyslu, třeba
při testování skrytých vad ve výrobku – je
daleko flexibilnější a levnější použít malý
bezpilotní prostředek,“ upřesňuje P. Sládek.
Ten za krátký čas zmapuje lokální havárii
a určí zdroj kontaminace v místech, kde by
měření klasickými pozemními prostředky,
tedy vozidly nebo ručními detektory, zabralo
násobně více času nebo je oblast pro jejich
použití špatně dostupná. Zároveň by nasa-
zení vrtulníku bylo finančně nákladné. 

Tato ve světě unikátní technologie do-
plňuje rodinu mobilních přístrojů na měření
radiace od ručních detektorů přes monito-
rovací systémy umístěné ve vozidlech a vr-
tulnících až po mobilní laboratoře. 

NUVIA jako první na světě vyvinula systém na přesné měření
radiace pomocí dronu
Přesně, rychle a levně. To jsou tři hlavní aspekty pětiletého vývoje třebíčské firmy NUVIA. Ta vyvinula
monitorovací systém, který dokáže ve spojení s dronem velmi rychle a přesně určit zdroj možného
radioaktivního záření. Je určen složkám integrovaného záchranného systému, armádě, výzkumným
pracovištím i soukromým firmám.
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Petr Sládek ze společnosti
NUVIA při ukázce možností
monitorovacího systému
DRONES-G

Monitorovací systém je zcela nezávislý na dronu. Má samostatné napájení, GPS navigaci pro přesné
zaměření lokality, laserový výškoměr, RF spojení s pozemní stanicí, paměťovou kartu pro zápis dat i
vlastní zpracování dat v reálném čase

Ukázka výstupu v aplikaci Google Earth, kde každý bod představuje jedno sekundové měření.
Barevná škála zobrazuje intenzitu radiace. Jde o simulovanou akci na letišti v Kbelích



Proč se drony nevyužívaly dříve?

Ač by se mohlo zdát, že dnes jsou drony
součástí snad každé lidské činnosti, u radi-
ačního monitoringu tomu tak doposud ne-
bylo. „Problém není v dronech, ale v systé-
mech na přesné měření radiace, které se na
drony implementují. „Na světových výsta-
vách jsem viděl několik exponátů, kde na
dron instalovali miniaturní detektory nebo
ruční měřicí přístroje. Ty však z výšky neumí
přesně určit stav radiace na povrchu mapo-
vaného území,“ vysvětluje P. Sládek. Třebíč-
ští vývojáři vyvinuli technologii, která do-
káže pomocí speciálních algoritmů spočítat
radiaci na povrchu země. Zároveň má velmi
citlivé senzory, které změří i nízkou přírodní
radiaci. DRONES-G je určen také do oblastí
s vysokou úrovní radiace, která je pro lidské
zdraví škodlivá. 

Systém disponuje technologií, která za
letu identifikuje jednotlivé typy radionu-
klidů, což je důležité pro rychlé rozhodování
zásahového týmu. Naměřená data se ope-
rátorovi zobrazují on-line na monitoru počí-
tače. Díky použití přesného systému GPS se
data po ukončení monitoringu jednoduše
přenesou, například do Google Maps.

Technologie vyvinutá pro integrovaný
záchranný systém
Také na dron, který nese monitorovací
modul, kladli vývojáři značné nároky. „Pro
měření potřebujeme citlivé senzory, které
mají společně s GPS navigací a dalšími sou-
částmi modulu hmotnost od 2,5 do 5 kilo-
gramů. To vyžaduje velmi stabilní a spoleh-
livý bezpilotní letoun. Zároveň však musí
být odolný a funkční v náročných terénních
a meteorologických podmínkách,“ upřes-

ňuje Petr Sládek. Volba padla na dron BRUS
z Vojenského technického ústavu, který
vědci vyvinuli pro náročné bezpečnostní ap-
likace a používá jej i Policie ČR, složky inte-
grovaného záchranného systému a některé
civilní organizace. Dron BRUS je velmi so-
fistikovaný, lze jej nastavit v různých leto-
vých režimech, od manuálního ovládání až
po plně autonomní režim na velké vzdále-
nosti, což je žádoucí například při práci
v kontaminovaných oblastech.

Moduly DRONES-G mohou být použity
na jakémkoliv bezpilotním prostředku.
„Pokud má zájemce k dispozici vlastní dron,
může si pořídit pouze naši radiační detekční
technologii. Pokud ne, doporučíme mu spo-
lehlivý dron BRUS, jehož autoři mají za
sebou téměř dvacet let špičkového vědec-
kého vývoje v oblasti bezpilotních letounů,“
doplňuje.

Záchranné mise i využití na šrotišti

Ve světě unikátní systém DRONES-G pro
měření radiace najde uplatnění i v civilní
sféře. Může být využit při sanaci lokalit po
těžbě uranové rudy, v teritoriích, kde v mi-
nulosti operovaly vojenské jednotky, i v mís-
tech, kde se nacházejí různé typy dřívějších
odpadů, které mohou historicky obsahovat
kontaminované předměty či jejich části. Vel-
kým přínosem mohou být při kontrole nele-
gálního transportu radioaktivního nebo ja-
derného materiálu. „Pro řadu institucí
i firem bude měření radiace pomocí bezpi-
lotních prostředků levnějším a efektivnějším
řešením, než jaké používaly doposud,“ do-
dává Pavel Holčák, technický ředitel společ-
nosti NUVIA. 

V oblasti monitorovacích systémů
firma rozvíjí slibnou spolupráci i s Fakul-

tou elektrotechniky a komunikačních tech-
nologií VUT v Brně. 

Společně s tamními vědci pracují na vý-
voji radiačního detekčního systému, který
bude součástí záchranářského robota
MORPHEUS i dalších robotických platfo-
rem určených k nasazení v nebezpečných
podmínkách – například při kontaminaci
prostředí nebezpečnými chemickými či
biologickými látkami nebo při zasažení ra-
diací. Mohou být uplatněny i v mírových
a záchranných misích. Ve všech přípa-
dech, kdy může být ohrožen lidský život,
jsou bezpilotní prostředky pro radiační
monitoring nepostradatelné.

Jsme ve světové elitě

NUVIA patří mezi světovou špičku ve vý-
voji a realizaci systémů pro radiační mo-
nitoring. I díky ní má Česká republika
jeden z nejvypracovanějších systémů mo-
nitorování radiační situace ve světě. „Pro-
jekty realizujeme po celém světě, včetně
zemí, kde je získání důvěry firem a vlád-
ních institucí velmi složité, například
v Saú dské Arábii,“ doplňuje Pavel Holčák.
Firma například dodává detekční systémy
pro třídění pevného radioaktivního od-
padu do obou jaderných elektráren
v České republice, v loni na podzim insta-
lovala detekční brány na významném ev-
ropském letišti. NUVIA rovněž dodává sy-
stémy pro měření radiace Armádě České
republiky, nově dodá radiační měřicí pří-
stroje pro nová průzkumná vozidla, která
armáda plánuje pořídit v následujících le-
tech. „V letošním roce nás také čeká za-
kázka na 18 přenosných monitorovacích
portálů pro Hasičský záchranný sbor ČR,“
uzavírá Pavel Holčák. �
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Požadavek české firmy mít sofistiko-
vaný nosič, který je navíc odolný
a funkční v náročných terénních

a meteorologických podmínkách, Vojen-
ský technický ústav, s. p., bezezbytku spl-
nil. Do společného projektu začlenil bez-
pilotní rotorový univerzální systém
(BRUS), na něhož byl implementován sy-
stém na odhalování možného radioaktiv-
ního záření. Zanedlouho tak vznikla uni-
kátní technologie představující světovou
špičku pro radiační monitoring.

Nový systém na přesné měření radiace
pomocí dronu, který byl prezentován ši-
roké veřejnosti a médiím se setkal s vel-
kým zájmem. Prologem prezentace byla
tisková konference, na níž ředitel Vojen-
ského technického ústavu Jiří Protiva in-
formoval novináře jak o vývoji bezpilot-
ních systémů u odštěpného závodu
VTÚLaPVO od roku 1980, tak o přednos-
tech státního podniku ve vývoji bezpilotní
platformy. „VTÚ má mnohaleté zkuše-
nosti z provozu bezpilotních systémů
v nejtěžších provozních podmínkách
a má zkušené specialisty se schopnostmi
připravit návrh konstrukce draku i řídi-
cího systému. Také disponuje odpovída-
jícím technickým vybavením a zkušeb-
nami. Dokážeme operativně reagovat na

specifické požadavky potenciálního zákaz -
níka,“ uvedl ředitel VTÚ a uvedl, že stá-
vající know-how v této oblasti specialisté
VTÚ využívají i při řešení antidronové
ochrany.

Následný letecký monitoring „brusu“
s radiačním měřicím přístrojem DRO-
NES-G, jakož i ukázka vyhodnocení na-
měřených dat jenom potvrdila výjimeč-
nost tohoto unikátního systému. 



Klimatická změna

Změnu klimatu, zapříčiněnou lidskou ak-
tivitou, potvrzuje 97 % všech vědců na
světě z oboru klimatologie. Hlavní vliv na
oteplování planety mají skleníkové
plyny, které se dostávají do atmosféry na
základě lidské činnosti, v nichž zabírá
největší objem CO2. Při zvyšování ob-
jemu CO2 v atmosféře (dnes již více než
400 ppm oproti 320 ppm v roce 1960) se
navyšuje i teplota planety. Od začátku
průmyslové éry, tj. tak od roku 1850, se
průměrná teplota navýšila do roku 2016
již o 1,3 °C. Účastníci Světové klimatické
konference 2015 v Paříži a poslední loň-
ské konference v Bonnu se domluvili na
maximální hranici nárůstu teploty do
2 °C, nejlépe jen do 1,5° C. Jelikož nárůst
teploty se stále zrychluje, je nutné zasta-
vit co nejrychleji vypouštění CO2 do
atmosféry z uhelných a plynových elekt-
ráren, z různých topenišť a z automobilů.
Nutné je nejpozději do roku 2030 zredu-
kovat vypouštění CO2 o nejméně 80 %.
Navýšením teploty oceánu se odpaří
stále více vody a výsledkem jsou stále
silnější místní srážky a bouře. V loňském
srpnu napršelo v Houstonu během 2 dnů
1320 mm srážek, což je příklad extrém-
ních klimatických výkyvů.  Se zvýšenou
teplotou roztávají ledovce a mohou za-
přičinit do roku 2100 zvýšení hladiny
oceánů a moří až o jeden metr, to může
mít za následek zánik některých přímoř-
ských oblastí. Již nyní je na zeměkouli 23
milionů běženců, kteří utíkají před su-
chem, které se rozšiřuje změnou klimatu.

Bohužel o nutnosti snížení a zamezení
vypouštění CO2 do ovzduší se stále jen
mezi státy a politiky jedná, ale zatím se
velice málo prosazují opatření k docílení
závazků z Pařížské klimatické konference.
V České republice se o našich závazcích
moc ani neví, v Německu se nově tvořící
vláda dohodla, že svoje klimatické zá-
vazky nesplní a zřejmě bude pokutováno
Evropskou komisí, prezident Trump chce
vystoupit z klimatické dohody. Všichni
pravděpodobně čekají, až bude ještě hůř
a už vůbec nikdo nebude pochybovat
o správnosti varování klimatologů. 

Na základě tohoto neutěšeného stavu
se rozhodlo několik internacionálních in-
iciativ snížit vypouštění CO2 do ovzduší.
Nejznámější je globální iniciativa Global
100% RE (renewable energy = obnovi-
telná energie), která má za cíl dosáhnout
zásobování energií jen (tj. 100 %) z obno-
vitelných zdrojů energie (převážně ze
slunce a větru). V této platformě se již
spojilo přes 1000 měst (např. Vancouver,
Barcelona, San Francisco, Aspen,
Kodaň, Malmö, Mnichov) a 48 zemí
(např. Costa Rica, Dánsko, Švédsko).
Tyto města či regiony si stanovily cíl do-

sáhnout zásobování elektřinou, teplem
nebo dopravu jen z obnovitelných zdrojů
energie do určitého data (např. 2025 či
2030). Jeden z hlavních podporovatelů je
i známý herec Leonardo DiCaprio. Více
informací lze najít přes internet
www.go100re.net 

Jinou cestou řešení problému může
být čekání na zázrak. Ne sice zázrak, ale
technický pokrok může náš palčivý prob-
lém planety pomoci vyřešit. Záleží jen na
nás, zda se necháme jen překvapit
anebo uchopíme tuto situaci jako příleži-
tost pro vytvoření nové energetiky
a změníme dosavadní energetické para-
digma a současně zachráníme zemi před
katastrofálním oteplením a extrémní
změnou klimatu.

Disruptivní inovace

Pojem disruptivní inovace používá od
roku 1997 Clayton M. Christensen, pro-
fesor na Harvards Business School. De-
finuje jí jako radikální změnu technolo-
gie, která překonává a vytlačuje techno-
logii stávající.

Pro oblast Energetiky a Dopravy použil
tento pojem Tony Seba v knize “Clean
Disruption of Energy and Transportation“.
V následujícím se pokusím na základě této
knížky vysvětlit, proč je možné doufat, že
se nedožijeme katastrofy planety, kdy při
dosavadním chování „dále tak jak dopo-
sud v energetice“ by znamenalo oteplení
planety do roku 2100 o 4 – 5 °C.

Na příkladu zavedení barevné televize
na trh lze popsat základní atributy dis-
ruptivní inovace. (graf 1)

Základem každé disruptivní inovace je
soustavné snižování  ceny technologie
resp. zvyšování výkonu a kvality při kon-
stantní ceně. Na obrázku je průběh ceny
znázorněn oranžovou křivkou. Se snižo-
váním ceny technologie se rozšiřuje její
uplatnění na trhu. Průběh nasycení trhu
je znázorněn modrou S-křivkou. S vět-
ším uplatněním na trhu se dále snižuje
cena technologie. Doba trvání takovéto
disruptivní inovace, tj. od zavádění na
trhu až po cca. 80% nasycení, se pohy-
buje mezi 10 až 15 lety.

Tony Seba to demonstruje na fotkách
z New Yorku, 5th Avenue z roku 1900,
kde je na ulici jediné auto mezi mnoha
koňskými povozy a z roku 1913, kde je
ulice už jen plná aut. Jen během 13 let
proběhla výměna koňských povozů za
automobily. Dnes jezdí po ulicích zatím
jen jednotlivé elektromobily. Dojde ke
stejnému převratu jako na začátku 20.
století? Je to dost možné. Většinou se
rychlost disruptivní inovace podcení.
Zvláště se jedná o firmy, které lpějí na
staré technologii a jsou sami překvapeny
svým bankrotem. Známé příklady jsou
např. přechod z centrálních na perso-
nální počítače (firma IBM), přechod
z film-fotografie na digitální fotografii
(Kodak), z mobilního telefonu na smart
telefon (Nokia), z poštovního dopisu na
E-mail. 

Zachrání zemskou planetu 
disruptivní inovace v energetice a dopravě?
Dr.-Ing. Luděk Pitra, Happy Battery s.r.o.
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Pro disruptivní inovaci lze použít výrok
Mahatma Gandhia: „ Nejdříve tě igno-
rují, pak se ti vysmívají, pak proti tobě
bojují, nakonec zvítězíš“.

Disruptivní inovace v energetice
a dopravě
Nové technologie v energetice a do-
pravě jsou hlavně fotovoltaiky, Li-Ionové
baterie a elektromobily. Tyto technologie
lze rozšířit ještě o ostatní obnovitelné
zdroje jako vítr, geotermie, vodu a bio-
masu, dále o ostatní akumulaci energie,
přeměnu elektřiny na vodík (power to
gas), inteligentní decentralizované distri-
buční sítě a síť dobíjecích míst pro elek-
tromobily a autonomní řízení elektromo-
bilů.

Při těchto disruptivních inovacích se
jedná o přechod energetiky a dopravy
od vyčerpatelných zdrojů k nevyčerpa-
telným (tab 1). 

Fotovoltaika

Ceny fotovoltaických(FV) panelů stále
klesají. V České republice se tento rychlý
proces klesajících cen projevil zvláště
v letech 2009 – 2010. Bohužel nebyla po-
litická vůle k upravení výkupních cen za
vyrobenou elektřinu podle aktuálních
cen FV-panelů. Jediné řešení pak bylo
ukončení další provozní podpory pro fo-
tovoltaiku. Jelikož se podpora obnovitel-
ných zdrojů promítá do ceny elektrické
energie každého odběratele, byly a jsou
obnovitelné zdroje většinou spotřebitelů
v ČR odsuzovány.  To, že nás podle stu-
die vypracované na Universitě Karlově
stojí 17 uhelných elektráren ročně 51 mi-
liard CZK ze státního rozpočtu nikomu
zřejmě nevadí? 

Ceny FV-panelů klesají soustavně.
V USA se cena z roku 1970 ze 100
USD/W snížila do roku 2013 na 0,65
USD/W. Snižování cen se však nezasta-
vilo a probíhá i nadále. Podle Seba se
při každém zdvojnásobení instalova-
ných fotovoltaiek sníží cena o 22 %. Již
v tomto desetiletí se bude 40 až 50 mili-
onů domácností v USA rozhodovat, zda
chtějí výhodnou solární elektřinu z foto-
voltaiek a nebo dražší ze sítě. Jestliže se
ekonomická kritéria spojí s klimatickými,
pak mohou vzniknout lokální iniciativy
jako např. ve městě Lancaster se 155 000
obyvateli, 130 km od Los Angeles, kde
každá nová budova musí mít vlastní fo-
tovoltaiku. Seba předpovídá, že když ná-
klady na fotovoltaiky klesnou pod tzw.
„point of no return“, mohou být instalo-
vány miliony fotovoltaiek a konvenční
elektrárny dostanou v Investiční branži
pak přívlastek „Stranded Assets“ – in-
vestiční ruina. Odpůrci pokroku tomu
můžou zabránit pouze na úrovni právní,
politické či regulatorní. Tím se však ce-
losvětový rozvoj nezastaví, ale zabrzdí
technický pokrok jen v regulatorních
ekonomikách, které pak těžko budou do-
hánět ujíždějící vlak.

Do roku 2016 bylo celosvětově insta-
lováno cca 307 GWp fotovoltaiek, v po-
sledním roce k tomu přibylo dalších více
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Graf 1: Průběh disruptivní inovace (Tony Seba)

Graf 3: Pravděpodobný vývoj ceny baterií (Tony Seba)

Graf 2: Vysoutěžené aukční ceny dodávek velkých fotovoltaiek na světovém trhu (IRENA: REthinking Energy 2017)
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než 100 GWp. Jen samotná Čína inves-
tovala 53 GWp.

Vývoj cen při veřejných větších auk-
cích na fotovoltaiky přináší publikace od
agentury IRENA „REthinking Energy
2017“. Ceny za dodávky elektřiny z foto-
voltaiek , které budou instalovány v Chile
a Dubaii se dostaly již pod 30 USD/MWh.
(Graf 2)

Jelikož fotovoltaiky dodávají elektřinu
jen při slunečním záření, je logické do-
plnění těchto zdrojů akumulací do bate-
rií, které po nabití umožní dodávky elek-
třiny i mimo dobu slunečního záření.
Jedná se o další disruptivní  inovaci,
která se v kombinaci s fotovoltaikou
může navzájem podporovat. Akumulace
energie zvyšuje nezávislost, která nadále
zrychlí celosvětové prosazení fotovolta-
iek jako standardní čistý zdroj energie
oproti konvenčním elek trárnám na fo-
silní paliva.

Baterie

Dodnes, když se hovoří o větší akumu-
laci elektřiny, tak se většinou myslí na
přečerpávací vodní elektrárny. Mezitím
se však začala rozvíjet technologie uklá-
dání elektřiny do Li-ion baterií.

Hlavní dodavatelé elektřiny i v ČR na-
bízejí od loňského roku menší Li-ion ba-
terie do 10 kWh ve spojení s fotovolta-
ikami do 10 kWp pro rodinné domy. Na
tuto investici lze dokonce získat inves-
tiční podporu „Zelená úsporám“ až ve
výši 150 000 Kč. Na světovém trhu jsou
nabízeny i větší bateriové systémy s ka-
pacitou několika stovek kWh až do něko-
lika MWh. V ČR jsou momentálně insta-
lované dvě 1 MWh baterie. Jednu z do-
posud největších baterií na světě dodala
firma Tesla do jižní Austrálie o výkonu
100 MW a kapacitě 129 MWh. Při vý-
padku uhelné elektrárny koncem loň-
ského roku dodala přesvědčivě tato ba-
terie během 140 ms výkon 100 MW do
sítě. V letošním lednu při extrémních
špičkových cenách na denním trhu, vy-
dělala firma, která tuto baterii vlastní,
během dvou dnů 800 000 USD tím, že
nabízela elektřinu v optimálních hodi-
nách z baterie. Velké bateriové systémy
jsou podstatně rychlejší a tím také vhod-
nější pro primární regulaci přenosové
soustavy než klasické točivé generátory.

Pro Li-ion baterie platí stejný princip
vývoje cen jako pro ostatní disruptivní
inovace. V roce 2010 stála 1 kWh baterie
1000 USD, podle Tony Seba se cena sni-
žuje a do budoucna bude snižovat ročně
o 16 %. I Bloomberg New Energy Fi-
nance (BNEF) prognostikuje pokles ceny
až o 19 % při zdvojnásobení výroby. To
znamená, že v roce 2030 lze počítat
s cenou za 1 kWh mezi 30 a 70 USD. Při
této ceně lze předpokládat enormní roz-
šířením baterií. Lze také počítat s náhra-
dou Lithia za jiný případně rozšířenější
prvek. (Graf 3)

Pro novou energetiku, kdy základní
zdroje elektřiny budou fotovoltaiky
a větrné elektrárny, jsou bateriové sy-
stémy nepostradatelné pro vyrovnávání
krátkodobých výkyvů výroby.  Nyní již

existuje výrobní roční potenciál pro ba-
terie o kapacitě 140 GWh. Hlavní výrobci
jsou Čína, USA a Jižní Korea. V plánu je
další výstavba výrobních kapacit ve výši
173 GWh, z čehož jen samotná Čína plá-
nuje 130 GWh nových kapacit. Převezme
Čína i v bateriích vedoucí roli ve vývoji
této technologie?

Elektromobily

Další uplatnění baterií je v elektromobi-
lech. Elektromobily představují zřejmě
nejrazantnější disruptivní inovaci. Neje-
nom, že budou elektromobily čím dál
tím lacinější, ale i jejich provoz je laci-
nější. Celá konstrukce elektromobilu je
podstatně jednodušší, elektromotor je
méně složitý než spalovací motor, nepo-
třebuje např. chladič, výfuk, různá čer-
padla. Při použití dvou popř. čtyř elektro-
motorů je i spolehlivější při výpadku jed-
noho motoru. V USA spotřebuje jedno

klasické auto 3 000 USD za palivo ročně.
Elektromobil oproti tomu jen 300 USD,
čili 10 x méně. V českých poměrech při
průměrném ročním najetí 15 000 km je
cena paliva při spotřebě 6 – 7 litrů na
100 km 30 000 CZK za rok. Elektromobil
spotřebuje za rok 3 MWh, což činí 3 000
– 12 000 CZK za rok. Spalovací motor
dále využije cca 20 % energie paliva,
elektromobil cca 90 % z dodané elek-
třiny. Elektromobil má cca 100 x méně
pohyblivých částí a nepotřebuje výměnu
oleje. Údržba je pak také nejméně 10 x
lacinější. Na základě těchto nízkých pro-
vozních nákladů elektromobilů se nabí-
zejí různé prodejní modely jako např. při
koupi nového elektromobilu nabíjení
elektromobilu a údržba pro určitý čas,
např. 5 let zdarma. Toto všechno jsou vý-
hody, které přesvědčí zákazníky přejít na
elektromobil ještě dříve, než jeho cena
klesne pod cenu aut se spalovacím mo-
torem. Tony Seba je přesvědčen, že za-
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Graf 4: Pravděpodobný vývoj ceny elektromobilů (Tony Seba)

Graf 5: Vývoj průměrných světových cen elektřiny podle technologie zdroje a roku výstavby (Lazard)
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vedení elektromobilů proběhne nejméně
tak rychle jako přechod z koňských po-
vozů na automobily. Předpokládaný
vývoj ceny elektromobilů je na grafu 4.

Základní myšlenkou je využití elektřiny
pro elektromobily zásadně jen z obnovi-
telných zdrojů. Tony Seba vypočítává, že
při uplatnění fotovoltaiek pro všechny
elektromobily, které by nahradily dosa-
vadní auta, by potřená plocha pro foto-
voltaiky byla v porovnání k plochám,
které potřebují olejářské a plynařské
firmy včetně přepravních potrubí, jenom
0,2 % z této plochy.

V některých větších městech, kde zne-
čištění ovzduší automobilovou dopravou
překračuje limitní hodnoty, se brzy při
uplatňování evropské direktivy
2008/50/EG dočkáme zákazu vjezdu auto-
mobilů se spalovacími motory do center.
Alternativou pak bude zase hlavně elek-
tromobil, přičemž poptávka po nich
může být tímto stimulována. Taxíky
a městské autobusy jsou ideální na pře-
chod k elektromobilitě. V Čínském městě
Shenzhen (12 mil. obyvatel) vyměnili
během několika pár let všechny, tj.
16 500 autobusů, za elektrobusy, ve
městě dále jezdí již 17 000 (63 %) elektro-
taxíků. Číňané vyrobili vloni téměř 1 mi-
lion elektromobilů, výrobu elektrobusů
již budují v Maďarsku. Kdy začne čínská
automobilka BYD dodávat elektromobily
do Evropy je jen otázkou interní strate-
gie. Zda evropské zavedené automobilky
včetně Škody AUTO včas nabídnou
vlastní elektromobily za konkurence-
schopnou cenu, se necháme v příštích
několika letech překvapit. Slovy Tony
Seba lze říci: elektromobily tu budou
dříve, než si myslíme.

Globální energetický systém
spočívající na 100 % obnovitelných
zdrojů energie
Než se dostaneme k nějakému závěru,
kde budou zohledněny právě popsané
stěžejní disruptivní inovace v energetice,
je dobré se ještě seznámit se studií, která
byla vloni vypracována Universitou
v Lappeenranta ve Finsku ve spolupráci
s Energy Watch Group a představena na
klimatické konferenci v Bonnu. Jedná se
o celosvětový model, ve kterém bude
v roce 2050 celosvětová dodávka elek-
třiny spočívat pouze na obnovitelných

zdrojích energie. Celou studii je možné
získat přes internet:
http://energywatchgroup.org/wp-con-
tent/uploads/2017/11/Full-Study-100-Re-
newable-Energy-Worldwide-Power-Se-
ctor.pdf 

Jedná se o model, který posuzuje kaž-
dou hodinu poptávku a dodávku elek-
třiny ve světě celý rok. Model pracuje
s prognózou, že se počet obyvatel zvýší
ze 7,4 na 9,7 miliard a poptávka po elek-
třině se zvýší z 24 310 TWh na 48 800
TWh v roce 2050. Průměrná cena elek-
třiny (podle LCOE, metodika používaná
světovým finančním institutem Lazard)
se sníží ze dnešních 70 €/MWh na 52
€/MWh. Hlavní komponenty celého sy-
stému budou fotovoltaiky se 69 % a ba-
teriové systémy, dále větrné elektrárny
s 18 %, vodní elek trárny s 8 % a bioener-
gie se 2 %. Celkově v oboru obnovitel-
ných zdrojů energie vznikne 36 milionů
pracovních míst. Tato studie bude letos
do konce roku ještě rozšířena o potřebu
energie v dopravě a vytápění/chlazení.

Plánujeme, že tento model a jeho vý-
sledky budou představeny přímo autory
na konferenci v Praze 4. 5. 2018. Poku-
síme-li se projektovat tuto studii na Če-
skou republiku, pak by mohl adekvátní
model vypadat následovně. (tab 2)

Nová energetika

Na jedné straně je extrémně rychlý vývoj
nových technologií, jež byly popsány
jako stěžejní inovace, které se navzájem
doplňují. Cena elektřiny vyrobené z ob-
novitelných nevyčerpatelných zdrojů
energie se stále snižuje a je již nižší než
cena z konvenčních elektráren, které jsou
založeny na plenění vyčerpatelných
zdrojů a ničení přírody a klimatu. Podíl
výroby elektřiny v ČR z OZE se pohybuje
posledních pět let stále jen kolem 13 %.
Na druhé straně jsou uhelné, plynové
a atomové elektrárny, které dodávají
stále dražší elektřinu. Podíl této klasické
energetiky z vyčerpatelných zdrojů se
drží v ČR na 87 %. Vývoj průměrných
světových cen elektřiny podle technolo-
gie zdroje a roku výstavby sestavuje již
dlouhodobě finanční institut Lazard. Fra-
pantní je soustavný nárůst cen elektřiny
z atomových elektráren. Přičemž zde
ještě nejsou započítané všechny náklady
na likvidaci jaderného odpadu a samot-

ných odstavených elektráren a pojištění
proti možné havárii, které žádná pojiš-
ťovna nepřevezme. Cena elektřiny z ato-
mové elektrárny se vyšplhala již na 148
USD/MWh, z fotovoltaiky a větru se po-
hybuje kolem 50 a 45 USD/MWh.

Disruptivní inovace, které podle prove-
dených úvah velice pravděpodobně
v příštích 10 - 15 letech proběhnou, by
měly totálně změnit pozice velkých svě-
tových firem. Jedná se o těžební, ener-
getické a olejářské firmy, možná i o nej-
větší automobilky. Tyto společnosti se
budou zajisté snažit svoji pozici a tech-
nologii držet co nejdéle, pak může být je-
jich budoucnost podobná Kodaku. Tech-
nický vývoj se dá sice přibrzdit, ale ne za-
stavit. Kdo se tomuto vývoji co nejdříve
přizpůsobí a chopí se příležitosti tento
vývoj vlastními aktivitami podporovat,
ten bude v budoucnu také patřit k aktiv-
ním tvořivým podnikatelům a ne k pora-
ženým. (Graf 5)

To samé platí i pro rozhodnutí vlád
jednotlivých zemí. Tyto vlády mohou
rozhodnout o dlouhodobé prosperitě
zemí, tím že nepodlehnou enormním tla-
kům mocných koncernů, ale podpoří
úpravou rámcových podmínek, jako je
nová legislativa pro zavedení inovativ-
ních technologií a nových obchodních
modelů a zároveň podpoří investice do
nových inovačních technologií. V ČR by
mohly vědecká pracoviště a např. i Aka-
demie věd ČR přesunout své těžiště
z atomové energie na obnovitelné zdroje
energie, akumulaci energie, technologii
power to gas, inteligentní decentralizo-
vané distribuční sítě (Průmysl 4.0 pro
energetiku), elektromobilitu a auto-
nomní řízení. V těchto oblastech je ob-
rovský inovační potenciál. I podpora
státu by měla jít tímto směrem.

Česká republika se může stát vedoucí
silou v Evropské unii při přechodu na
inovativní novou nevyčerpatelnou ener-
getiku a zároveň může být motorem pro
ochranu klimatu. Stačí jen realizovat sny
pana premiéra Babiše: „…pojďme vytá-
pění uhlím a také topnými oleji úplně
zrušit. …Brzy se připojíme na Slunce…
Fotovoltaické panely na každé střeše…
Větší solární elektrárny… v bývalých prů-
myslových a těžebních lokalitách…
Domy si vybavíme vysokokapacitními
bateriemi a doma vyrobenou elektřinu
bude možné skladovat nejen přes noc,
ale mnoho dní. Nejsilnější myšlenka bu-
doucí energetiky tedy zní: malé lokální
zdroje. Každý dům, každá obec bude ta-
ková malá elek trárna a teplárna v jed-
nom. …dotujeme elektromobily...“

Ještě je nutné dodat: vyvarujme se
v energetice „Stranded Assets“ – inves-
tičním ruinám! �

Zdroje:
Tony Seba: Clean Disruption of Energy and Transpor-
tation, 2014
Toni Seba: Clean Disruption, Presentation to: Swed-
bank, Oslo, Norway, 17 March 2016
IRENA: REthinking Energy 2017
http://energywatchgroup.org/wp-
content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-
Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf
https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-
of-energy-2017
Andrej Babiš: O čem sním, když náhodou spím, 2017
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V literatuře bývá za počátek sběratelství
označována renesance. První sbírky byly
vytvořeny z knih, postupně k nim při-
byly další předměty. Mince se v Čechách
razí od 10. století.  Jak vznikl nápad za-
ložit aukční dům a věnovat se právě jim?

Sběratelství máme v krvi a milujeme
historii. Pochopili jsme jako kamarádi se
společným koníčkem, že když máme hle-
dat oporu a profesionální přístup k dané
problematice, tak v existujícím externím
prostředí se to daří jen stěží, je tu zřejmě
prostor, abychom se nad tím hlouběji za-
mysleli. A tak jsme skloubili to jedi-
nečné, co je v každém z nás, s našimi od-
bornými zkušenostmi. Plni ideálů jsme
vytvořili privátní klientský koncept
a aukční dům, který se snaží být blízko
jak sběratelům a investorům, tak mu-
zeím a institucím, se sbírkami jako kom-
parativním materiálem a taky s vědec-
kým zázemím. 

Být uznávaným ve svém oboru zna-
mená hodně umět a vědět. Jaké jsou zá-
kladní předpoklady pro činnost firmy,
jako je Vaše? 

Interdisciplinární fúze a naše mnoha-
leté zkušenosti jsou základ. Jsme ro-
dinná firma, skupina ekonomů, finanč-
níků, právníků, inženýrů, technologů
a hlavně nadšenců co se týče numizma-
tiky, umění a historie. Nikdo neumí
všechno, my spolu umíme hodně, ale
zatím vůbec neznáme své hranice. Cí-
tíme odpovědnost, suplujeme často i ve-
řejné instituce. Základním předpokladem
pro činnost naší firmy a taky hnacím mo-
torem jsou samozřejmě lidé.

Logo společnosti představuje strom ži-
vota a podané ruce. Proč jste se rozhodli
pro tuto podobu?

Motiv byl inspirován pozdně rene-
sanční až ranně barokní sérií medailí na
téma přátelství. Podané ruce symbolizují
srdečný a férový přístup, zodpovědnost.
Strom života spolu se svými kořeny re-
prezentuje naši úctu k životu, tradicím
a poznání.

I když se svět mění dynamicky, my
chceme, aby ho naše děti chápaly jako
celek se vším všudy. Aby znaly svou his-
torii, vnímaly estetickou stránku umění,
aby rozuměly nejen materiálním potře-
bám, ale i poryvům duše. Aby ctily svo-
bodu a uměly vytvářet paralely, aby my-
slely samostatně a kriticky, měly potřeb-
nou míru trpělivosti, a odpovědnosti.
Učíme je taky rozumět penězům. 

V nedávné tiskové zprávě jste uvedli, že
Češi čím dál více investují do numizma-
tiky. Co je k tomu vede?

Vede je k tomu to, co je vedlo vždy.
Kombinace drahého kovu, estetiky, au-

tenticity a příběhu předmětu s trvalou,
peněžní i nepeněžní hodnotou. Stabilita
a přenos hodnot v dlouhodobém hori-
zontu, i přes generace. Virtuální svět
dnešních peněz i dnešních hodnot je
z času na čas konfrontuje s uvědoměním
si jejich pomíjivosti, křehkosti, nestabi-
lity. Impresivní čísla zhodnocení numis-
matických sbírkových předmětů, nízká
volatilita, malá korelace s tradičními in-
vesticemi a vysoká movitost této formy
majetku tomu napomáhají.

Co je staré, nemusí být vzácné. Podle ja-
kého klíče se určuje hodnota mincí?
Které patří mezi ty nejdražší?

Prvotními předpoklady hodnoty mincí
jsou jejich vzácnost, autentičnost (pra-
vost) a kvalita (povedenost i zachova-
lost). Pak jejich hodnotu determinuje
mnoho dalších atributů ve vzájemné
kombinaci. Jsou to například původ (ro-
dokmen), atraktivnost, kov (vnitřní hod-
nota), oblíbenost mezi sběrateli (popu-
lárnost). Preference a trendy se mění, ale
ve všeobecnosti platí, že autentický
a pravý materiál je žádaný vždy.

Když budeme konkrétní, který realizo-
vaný obchod považujete za nejzajíma-
vější a jaká byla nejvyšší hodnota mince,
kterou jste prodali?

Nejdražší jsou ty nejvzácnější exem-
pláře, velké formáty mincí nebo medailí
z drahého kovu, které kombinují mnoho
výše uvedeného, v ideálním případě vše.

Nejdražší mincí z našeho území se stal
zlatý svatováclavský desetidukát z roku
1937, který se prodal minulý rok v naší
pražské aukci za téměř 18 milionů korun.
Má všechny znaky, které určují jeho hod-
notu: strojová, moderní prvorepubliková
ražba, je kultovně investiční a jedná se
o sběratelsky hodně populární skupinu

mincí. Existují mince a medaile z našeho
území, které mají relativní hodnotu kvůli
některým atributům vyšší. A tak je prav-
děpodobnost, že tento rekord bude pře-
konán, poměrně vysoká. I to, že deseti-
dukát z roku 1937 překoná sám sebe
v budoucnu, pokud bude někdy nabíd-
nut k prodeji. U vzácných mincí totiž na-
bídka značně zaostává za poptávkou. 

Jak mohu získat potřebné informace
o tom, co vlastně mám doma po ba-
bičce…

V dnešní době internetu je to poměrně
snazší než kdykoliv před tím. Také bo-
hatá publikační činnost značně rozšiřuje
obzory a usnadňuje orientaci. Mnoho in-
formací o prodejích je na netu, řada běž-
nějších mincí je k vidění v e-shopech
a podobně. Pravděpodobnost, že máte
něco skutečně vzácného, je bohužel ade-
kvátně vzácnosti hodně nízká. Speciali-
zovaných numismatických firem je na
trhu taky vcelku dost. Dá se zatelefono-
vat, poslat e-mail, stavit se osobně a ptát
se. Z času na čas, a je to výjimka, se taky
stane, že se něco vzácného doma objeví.
I když častěji než intaktní sbírky pořízené
x generacemi, to jsou individuální kou-
sky moudře někým tezaurovány pro své
blízké. Bohužel absolutní většina před-
mětů odešla v emigračních vlnách, s od-
livem šlechty, a zbytek pak po otevření
hranic po revoluci, kdy byl obrovský hlad
po devízách a spotřebním zboží.

Business nezná hranic, v případě Vaší
společnosti je spolupráce se zahranič-
ními partnery nutností. Na jakém prin-
cipu probíhá?

První skupinou partnerů jsou muzea
pečující o veřejné sbírky a soukromí
sběratelé. Vzájemně si pomáháme, je
mezi námi důvěra a společně chráníme
jeden druhého. Více očí a hlav minima-
lizuje pravděpodobnost, že se něco
hodně ožehavého na dlouho odloží
někam do trezoru, a když se po desít-
kách let zjistí, že nejde o autentický,
nebo legitimně vlastněný předmět,
může dojít k značným škodám. A to
nejen individuálním. Ztráta důvěry je
něco, co si trh nemůže dovolit. Je to alfa
a omega našeho fungování. Pak jsou to
zahraniční konkurenční aukční domy
a numizmatické firmy, které spolu ob-
chodují, a funguje mezi nimi do jisté
míry kolegialita. Pokud jde o boj o kli-
enta, sbírku do aukce, segment trhu,
převažuje spíše individualizmus, spora-
dicky účelové spojení. Pokud nastane
případ, že se vyskytne něco pochyb-
ného, neváháme se vzájemně informo-
vat, ptát se a ujišťovat o autenticitě. Já
dnes pomohu kolegovi ze Švýcarska
s falešnou československou nebo bohe-

Vrcholí naše přípravy na významnou mezinárodní událost,
aukci mincí a medailí císaře Františka Josefa I.,
řekl CzechIndustry Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič
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mikální mincí, zítra on mi bez zaváhání
podá pomocnou ruku s něčím jemu blíz-
kým. Tady jsem se opravdu nikdy ne-
střetl s neochotou. Nikdo nechce vidět
podvedené sběratele, ani řešit krizi dů-
věry, byť způsobenou někým třetím.
Problém je spíše, že ne všichni na trhu
jsou stejně kompetentní, starostliví,
pilní, talentovaní. Takže je to hodně
i o vztazích, o znalosti na koho se s čím
obrátit, kde si sehnat komparační mate-
riál, a nelenit si to taky hezky vyběhat.
V neposlední řadě jsou to mezinárodní
sdružení, která mají jistá pravidla, or-
gány a mechanizmy na profesionální za-
střešení profese po více stránkách. Na-
stavují etické standardy, vytvářejí neut-
rální půdu pro spolupráci, diskuzi, su-
presi falz a pro vědeckou a výzkumnou
činnost. 

V Praze proběhne 20. dubna aukce sta-
rých mincí. Řekněte nám o ní více, kdo
se jí může zúčastnit?

Máme to štěstí, že je před námi prav-
děpodobně nejúspěšnější aukce v naší
historii. Ne že by ta poslední, prodej pro-
filové sbírky Československa, nebyla ve-
lice úspěšná. Překonala myslím i nejop-
timističtější očekávaní nás všech. I když
nyní, s odstupem času, se to zdá logické
a samozřejmé při vysoké koncentraci
a kvalitě vzácného materiálu, která se zo-
pakuje minimálně za mnoho let, jestli
někdy vůbec. Teď ale nejde o lokální zá-
ležitost. Vrcholí naše přípravy na aukci
mincí a medailí císaře Františka Josefa I.,
který vládl Rakousko-uherské monarchii
téměř sedm desetiletí. Sbírka byla shro-
mážděna lokálně na Moravě a nemá ve
světě obdobu. Její zaměření ve speciál-
ních medailových ražbách na území
Čech a Slovenska je patrné. Naposledy

byla podobně zajímavá, i když menší
sbírka, dražena v roce 1993 ve Švýcar-
sku. Mnoho unikátních kousků pochází
již odtamtud. Těší nás, že to bude velká,
mezinárodní, možná i největší událost,
jakou kdy zažijeme v našem aukčním ži-
votě. Mrzí nás, že mnoho nádherných
kousků zase opustí Čechy. Pokud tedy lo-
kální zájemci nepřeválcují svou pevně
zdviženou rukou všechny dražící účast-
níky, především z celé bývalé monarchie,
a taky z Ruska, Švýcarska, Asie a Ame-
riky.

Aukce se účastní sběratelé, investoři,
obchodníci a zástupci klientů. Někteří
osobně, jiní online na internetu z pohodlí
domova, prostřednictvím telefonu, nebo
formou zaslání závazných limitů napřed.
Celá škála variant dává možnost být při
tom každému, kdo se aukce účastnit
chce.  

Patříte i mezi největší obchodníky se zla-
tem a stříbrem v Česku a na Slovensku.
Vyplatí se investovat do drahých kovů
a proč?

Drahé kovy fungovaly na naší planetě
5000 let jako peníze. Navzdory snaze
centrálních bankéřů eliminovat je už
před léty, je tomu stále tak. Akceptuje je
jako záruky Mezinárodní měnový fond,
jsou součástí rezerv centrálních bank,
jsou kótované na devizovém trhu, tvoří
rezervy lidí, firem i fondů. Každý ví, že je-
jich hodnota na rozdíl od virtuálních
peněz nikdy nebude nulová, a že mají
tvořit v majetku minimálně železnou re-
zervu. Navzdory tomu, mnoho lidí dnes
věří víc v kolektivní zodpovědnost, než
ve svou vlastní. Málo lidí dbá o diverzifi-
kaci svého majetku, investiční gramot-
nost je stále poměrně nízká, zodpověd-
nost za svůj důchod nebo horší časy

taky. Navzdory dnes již široké informo-
vanosti. Pro mne osobně je to překva-
pivé.  Stát není Ježíšek, a ani dnešní po-
litikové nebo centrální bankéři nebudou
řešit Vaše budoucí potíže. Budou to
muset řešit Vaši blízcí, Vy sami, nebo
někdo úplně jiný.

Pokud se rozhodnu pro nákup investič-
ního zlata, je výhodnější kupovat mince
nebo zlaté cihličky?

Ze zkušenosti je optimální varianta un-
cové investiční mince, nebo cihličky. Ki-
lové cihly jsou nejlevnější v propočtu na
gram, ale méně likvidní, méně praktické
v případě, že potřebuji prodat jen kousek
zlata, a navíc se falšují. Litá cihla se dá
nakombinovat z kovů blízkých v perio -
dické tabulce zlatu, kupříkladu wolfram,
a tak se může stát, hlavně u výhodných
nákupů „z ulice“, že si koupíte podstatně
méně zlata, než jste si mysleli. Je pod-
statnější při 20% roční volatilitě zlata
koupit nebo průměrovat za nízké ceny,
než spekulovat jestli ušetřím 2 % na vět-
ším produktu v porovnání s menším.
U ražené mince, kdy se reliéf kovu lisuje
do tří stran pod tlakem 200tunového ra-
zícího stroje, se žádné blízké kovy na-
kombinovat nedají. Wolfram není kujný.
Stříbro se nahrubo pozlatit dá, ale je to
poznat, a mince má úplně jiný charakter,
tloušťku a podobně. Uncové, nebo men -
ší investiční mince, se bez problému zba-
víte okamžitě a kdekoliv. Peníze za ni
máte ihned. U kilové cihly je to „trochu“
složitější.

Podle některých pramenů bude za pár
let na trhu více zlata než stříbra. Není
výhodnější z dlouhodobé perspektivy
vsadit spíše na něj?

Zlato a stříbro se v zemské kůře na-
cházejí v poměru 1:17. Cenově je zlato
aktuálně 80krát dražší. Při současných
hodnotách se nevyplatí stříbro samo-
statně těžit na rozdíl od zlata. Stříbro je
přitom nejreflexivnější kov planety a je
sterilní. Má širší použití než zlato.
Všechny tyto argumenty jednoznačně
favorizují stříbro. Ale! Investiční stříbro
je na rozdíl od zlata zatížené DPH, což
mnohonásobně zvyšuje rozpětí nákup
a prodej. V případě velké krize, zhrou-
cení měnového systému, války, sociální
krize, bude zlato preferovanou komodi-
tou. A je stále, i když tak trochu ne-
chtěně stále součástí devízových rezerv.
Takže je vysoce pravděpodobné, že by
se mělo stříbro zhodnocovat více než
zlato. Kdy se tak stane, to Vám nikdo ne-
poví.

Známé židovské rčení říká, že majetek
mám tehdy, když si na něj mohu sáh-
nout. Z tohoto pohledu jsou investiční
kovy a historické mince sázkou na jis-
totu…

Naprosto s vámi souhlasím. Nejen si
na něj mohu sáhnout, ale také ho i velmi
jednoduše přemístit, odnést kam je po-
třeba. A pozná je jak newyorský bankéř,
tak indián v brazilském pralese. Prostě
za těch pár tisíc let zdomácnělo tak tro-
chu všude… �
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Podle výsledků Světové banky repre-
zentují její náklady jednu setinu pro-
centa z celkového českého exportu.

Vývozci navíc směřují své podnikání na
stále více trhů současně. Vzrostla také pop-
távka po informačních službách agentury
a Klientského centra pro export, které je
společným nástrojem agentury Czech-
Trade, MZV a MPO. Jeho konzultanti přijali
v roce 2017 celkem 691 dotazů, tedy o 29 %
více než v roce 2016. Agentura se i nadále
věnovala podpoře české účasti na 147 me-
zinárodních veletrzích. 

„Náš export dosáhl vloni rekordní hod-
noty 4,2 bilionu korun. Nikdy předtím jsme
na zahraničních trzích neuplatnili tolik čes -
kého zboží, know-how a technologií jako
v roce 2017. Za to patří velké poděkování
tuzemským firmám. Je to také důkaz toho,
že systém podpory vývozu je nastaven
správně, přináší výsledky a stát je pro pod-
niky stabilním partnerem. A to i díky spo-
lupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR,
Hospodářskou komorou ČR, Asociací ma-
lých a středních podniků a živnostníků,
s odbory i zaměstnavatelskými svazy,“ říká
ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Podle Tomáše Hünera je rekordní export
vizitkou práce také proexportní agentury
CzechTrade. Svědčí o tom fakt, že v posled-
ních letech přibývá klientů i zakázek této
organizace. Specialisté  CzechTrade jsou
v některých obtížnějších regionech klíčo-
vými partnery především pro menší
a střední podniky. Na nedávném Řídícím
výboru exportní strategie proto byly před-
staveny konkrétní kroky na podporu da-
ného sektoru včetně horizontální spolu-
práce a implementace Průmyslu 4.0. 

„Efektivita naší práce neustále roste.
Těší nás, že náklady agentury reprezentují
jen jednu setinu procenta z celkového ex-
portu České republiky. U podobných agen-
tur v zemích OECD se čísla v porovnání
s námi pohybují o řád výše čili na 0,1 %,“
říká generální ředitel agentury CzechTrade
Radomil Doležal. 

Podle průzkumu Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR stále
více vývozců míří na větší množství zahra-
ničních trhů. Rostoucí exportní apetit čes -
kých firem potvrzují rekordní výsledky čes -
kého vývozu. Do více než 5 destinací ex-
portuje celkem 69 % všech vývozců, což je
o 6 % více než v předchozím roce. „Do
zemí Evropské unie putuje 84 % veškerého
exportu, tradičně nejvíce pak do Německa.
CzechTrade diverzifikaci podporuje, proto
máme jen v Evropské unii 16 zahraničních
kanceláří,“ uvádí Doležal. Agentura má
v současnosti zastoupení v 51 zahraničních
kancelářích ve 44 zemích. 

V roce 2017 CzechTrade pomohl téměř
2500 expandujícím klientům z řad malých
a středních podniků. „Mezi nejefektivnější
aktivity v rámci jednání B2B patří již tra-
dičně sourcing days, během nichž agen-
tura představuje zahraničním partnerům

české firmy. V roce 2017 jsme jich realizo-
vali celkem dvacet, mimo jiné pro klienty
OBI, Jaguar Land Rover, General Electrics,
Innogy, AeroMobil, Ogmu a mnohé další,“
vysvětluje Doležal.

Loňský rok byl z pohledu zájmu vývozců
o služby agentury velmi úspěšný. S pod-
porou a individuální pomocí zahraničních
kanceláří agentury CzechTrade došlo k re-
alizaci stovek úspěšných kontraktů v zahra-
ničí. K nejúspěšnějším patřilo již tradičně
zastoupení v Düsseldorfu a také ve Skan-
dinávii. „Nejvíce úspěšných případů zazna-
menáváme ve strojírenství, potravinář-
ském průmyslu a ve stavebnictví. V roce
2017 bylo s naší podporou a službami spo-
kojeno 97,5 % klientů,“ vysvětluje Doležal
s tím, že klienti nejvíce oceňují především
úsporu času a nákladů při navazování no-
vých obchodních kontaktů.

Struktura služeb požadovaných klienty
je již několik let stabilní. Zákazníci mají

zájem především o bezplatné konzultace.
Mezi nejpoptávanější služby patřila v roce
2017 příprava na obchodní jednání, žádost
o informace týkající se konkrétního trhu,
identifikace obchodních příležitostí a také
detailní průzkum trhu. Z hlediska teritorií
se nejvíce dotazů týkalo Německa, Ruska,
USA, Číny, Indie, Ukrajiny, Francie, Polska,
Íránu a Nizozemska.

V roce 2017 agentura CzechTrade po-
kračovala také ve vzdělávání českých
firem, pro které uspořádala 53 vzděláva-
cích seminářů a exportních konferencí (o
12 % více než v roce předchozím) pro více
než 1 200 účastníků. Novinkou byly obo-
rové semináře zaměřené například na ex-
port hudebních nástrojů nebo vývoz hra-
ček. 

Ve spolupráci ministerstev zahraničních
věcí a průmyslu a obchodu s agenturou
CzechTrade pokračovala také úspěšná čin-
nost Klientského centra pro export. Jeho
prostřednictvím agentura odpověděla na
691 dotazů, což je o 29 % více než loni.
„Těší nás, že i nadále rostl zájem o infor-
mace na portálu Businessinfo.cz, který je
hlavním informačním kanálem státní
správy v oblasti praktických rad a infor-
mací se zaměřením na zahraniční obchod.
Jeho průměrná měsíční návštěvnost
vzrostla o 7 % na současných 220 000 náv-
štěvníků,“ říká R. Doležal.

CzechTrade plánuje pokračovat v pod-
poře drobných vývozců nejen v zahraničí,
ale také v regionech. „Jsme rádi, že se
nám společně s regionálními kancelářemi
agentury CzechInvest a API podařilo v roce
2017 vytvořit informační síť ve všech kra-
jích ČR. Díky tomuto spojení mohou pod-
nikatelé konzultovat exportní aktivity
přímo v místě svého podnikání. Za první
rok jsme obsloužili celkem 407 firem,“ do-
dává generální ředitel CzechTrade. Kromě
komplexní podpory exportérů se agentura
mimo jiné chystá i nadále rozvíjet exportní
vzdělávání vývozců a organizovat společ-
nou účast českých firem na zahraničních
veletrzích. �

Počet českých vývozců exportujících do více zemí roste 
Agentura na podporu exportu CzechTrade pracuje v posledních letech výrazně efektivněji. 
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Průmysl na území československé repu-
bliky postaven byl po převratu před
řadu problémů, kterých dosud neznal.

Pro jejich řešení, jež dálo se v době popřevra-
tové na rychlo, potřebí bylo nových orga-
nismů. Vznikající stát měl neobyčejný zájem
na tom, aby nenastala porucha v jeho hospo-
dářském životě a zejména v nejsložitějším
hospodářském organismu, ve výrobě tovární.
To měli na mysli naši vedoucí činitelé, kterým
již za války tanula na mysli organizace našeho
budoucího státu. A tak již v roce 1917 konaly
se předporady a v r. 1918 došlo k založení prů-
myslové organizace, jež nese název Ústřed-
ního svazu československých průmyslníků
a je dnes mohutným celostátním ústředím
průmyslu.

Není úkolem krátké stati líčiti činnost
Ústředního svazu za uplynulá léta a těžkou
práci, spojenou s vybudováním hospodář-
ského života, na které se Ústřední svaz činně
účastní. Od převratu, kdy vydán byl Ústřed-
nímu svazu již dne 30. října 1918 výnos, po-
depsaný Národním výborem, kterým byl
Svaz zmocněn činiti veškerá opatření pro ne-
rušený provoz závodů a udržení pořádku
v nich, je Ústřední svaz mluvčím průmyslu
u vlády a střediskem, v němž zástupcové
všech odvětví průmyslových řeší otázky
všeho průmyslu se týkající i výkonným orgá-
nem pro veškeré veliké akce našeho prů-
myslu. Řešení všeobecných otázek není
ovšem jediným úkolem Ústředního svazu.
Ústřední svaz prokazuje svým členům řadu
zvláštních služeb, má oddělení finanční a da-
ňové, jež vedle všeobecných akcí poskytuje
i porady v otázkách daňových, má oddělení
obchodně-politické, jež sbírá materiál pro ob-
chodní smlouvy, sprostředkuje nabídky
a poptávky v tuzemsku i v cizině, referát do-
pravní, veletržní, konečně i referát uhelný.
Zvláštním oddělením Svazu je také Zaměst-
navatelská úřadovna, která je jednak ústře-
dím zaměstnavatelských organisací, jednak
vyjednává kolektivní smlouvy s dělnictvem
a úřednictvem za ona průmyslová odvětví
a ony firmy, jež nemají vlastní služby zaměst-
navatelské.

Prvou úlohou Ústředního svazu bylo roztří-
diti tisíce členů podle jejich zájmů odborných
a místních a spojiti potom v jeden celek dosti
pevný, aby se mohl s plnou vahou postaviti za
požadavky průmyslu jako celku a při tom dosti
pružný, aby umožnil jednotlivým odvětvím
a územím sledovati jejich záležitosti užšího vý-
znamu. Úloha tato nebyla lehkou, poněvadž
na území československé republiky existovaly
již některé průmyslové organizace. Nehledě
k obchodním komorám, jež v celé této úvaze
zůstávají stranou, jakožto polooficiální orga-
nismy s úlohou v podstatě jinou než dobro-
volné svazy průmyslové byť i s celou řadou
styčných bodů, byly zde průmyslové spolky
jednak odborné, jednak všeobecné. Jejich vý-
znam omezoval se však buď na určité terito-
rium, nebo na určitou národnost; někdy byly
pouhou součástí nebo expositurou říšských
organisací rakouských.

Rozděliti průmysl na logické kategorie podle
druhu výroby, nemohlo se za těchto poměrů
státi přirozeně na podkladě pouze teoreticky
správném, nýbrž bylo nutno přihlížeti k dosa-

vadnímu vývoji. Některé průmysly měly již sa-
mostatné průmyslové spolky, které rozšířily
svoji činnost na celé území československé
a převzaly zároveň funkci odborných skupin
a sekcí Ústředního svazu, většinu odvětví prů-
myslových bylo však nutno ve skupiny a sekce
teprve seřaditi. Avšak i tyto původně nesamo-
statné skupiny a sekce přeměnily se pozvolna
na samostatné svazy podle spolkového zá-
kona. V celku průmysl v rámci Ústředního
svazu je rozdělen na 18 odborných skupin,
které rozdělují se zase na sekce, jichž počet
páčí se na sto.

Krátký článek nedovoluje podati úplný pře-
hled odborového rozčlenění průmyslu, ome-
zujeme se proto alespoň na to, že uvádíme
nejdůležitější odborné organisace jménem.
Jsou to zejména: Ústř. spolek českosloven-
ského průmyslu cukrovarnického, který má
stejně starou a významnou tradici jako cukro-
varský průmysl sám, Spolek českosloven-
ských průmyslníků textilních, sdružující asi po-
lovinu průmyslu textilního našeho státu, Sdru-
žení československého průmyslu kovoděl-
ného, v němž zastoupen jest skoro celý těžký
průmysl, Svaz majitelů dolů, Ochranný svaz
pivovarů v Čechách, Jednota pro zvelebení
průmyslu cihlářského, Hospodářský svaz čes -
koslovenského průmyslu porculánového
v Karlových Varech, Sdružení českosloven-
ských průmyslů chemických, Hospodářský
svaz sklářských průmyslníků, Hospodářské
sdružení průmyslu papíru, Svaz průmyslu po-
travinářského, Svaz průmyslu malokovového,
celluloidového a soustružnického, Spolek to-
várníků obuvi atd.

Tyto spolky zaměstnávají se zpravidla otáz-
kami průmyslovými, v poslední době vzrůstá
však snaha, aby z důvodů účelné dělby práce
pro řešení otázek zaměstnavatelských zřizo-
vány byly organizace zvláštní, jak tomu je zpra-
vidla v zemích západních. Tak vznikl zvláštní
Svaz zaměstnavatelů při Sdružení kovoděl-
ného průmyslu československého, při Spolku
československých průmyslníků textilních a při
Svazu průmyslu porculánu, kdežto průmysl
sklářský měl již dříve výborně vybudovaný
Svaz zaměstnavatelů sklářského průmyslu
v Teplicích - Šanově.

Teritoriální rozčlenění Ústředního svazu
není zcela jednotné. Původně zřízeny místní
skupiny s obvody velmi rozsáhlými, postupně
však objevuje se snaha tvořiti místní skupiny
s obvody poměrně malými, jednoho nebo
pouze několika politických okresů, vzhledem
k tomu, že právě politický okres je důležitou
jednotkou správní, v jejímž rámci hájí průmysl
své specielní místní zájmy. Toto rozčlenění
ujímá se zejména na Moravě. Celkem má
ústřední svaz v Čechách 10 místních skupin,
na Moravě exponovaný sekretariát v Brně,
místní skupinu v Olomouci s větším obvodem
a řadu místních skupin menších. Pro jednot-
livé oblasti československé republiky existují
kromě místních skupin, korporace teritoriální,
z nichž dlužno uvésti zejména Severomorav-
sko-slezský svaz průmyslníků v Moravské Os-
travě, který zahrnuje veškeren velký průmysl
tohoto průmyslového okrsku a Zemskou sku-
pinu Ústř. svazu pro Slovensko se sídlem
v Bratislavě, v níž organizován je veškeren prů-
mysl slovenský.

Pojítkem všech těchto odborných a míst-
ních organisací jest Ústřední sbor delegátů od-
borných skupin a sekcí, nejvyšší orgán Ústřed-
ního svazu, jenž rozhoduje o všech otázkách
zásadních a skládá se ze zástupců všech od-
borných a místních skupin. Vlastní správa
Svazu svěřena je presidiálnímu výboru, který
volen je přímo valnou hromadou Svazu,
ovšem tak, že se béře podle možnosti zřetel na
nejvýznamnější odvětví průmyslová a jednot-
livá velká území.

Mimo rámec Ústředního svazu českoslo-
venských průmyslníků vznikl po převratu Ně-
mecký hlavní svaz průmyslový v Teplicích –
Šanově, sdružující průmysl severních Čech
a přilehlých částí severní Moravy. Řada firem
ze severních Čech, jest ovšem zároveň členy
Ústředního svazu. Německý hlavní svaz prů-
myslový zabývá se rovněž jednak otázkami
všeobecnými, ve svém ústředí v Teplicích,
jednak otázkami zaměstnavatelskými, pro něž
má zvláštní zaměstnavatelskou úřadovnu
v Liberci. I tento Svaz člení se jednak od-
borně, jednak teritoriálně. Z významných
svazů odborných, jež pracují v rámci tohoto
Svazu dlužno uvésti Svaz kovodělného prů-
myslu v Teplicích – Šanově a Všeobecný ně-
mecký textilní svaz v Liberci. Německý hlavní
svaz průmyslový má šest okresních kanceláří
v Čechách, jednu na Moravě a jednu ve Slez-
sku.

Úkoly průmyslové organizace se ovšem po-
stupem doby mění. Z extensivní činnosti, čin-
nosti popřevratové, přešlo se postupně k in-
tensivní a detailní práci dnešní. Možno bez
nadsázky říci, že Ústřední svaz českosloven-
ských průmyslníků domohl se v našem státě
postavení opravdu významného, a to jak
proto, že vykonal mnoho positivní práce, ze-
jména v době, kdy z nepochopení ukládána
byla průmyslu břemena, jež ohrožovala jeho
existenci na škodu celku, tak také proto, že při
tom dbal vždy potřeb a možností mladého
státu.

Dnes čekají Ústřední svaz úkoly nové. Stav
československé valuty nutí podnikatele praco-
vati co nejúsporněji. Vracíme se k dobám
předválečným, kdy rozhodovala každá ne-
patrná položka v kalkulaci. Na rozdíl od nepři-
rozené konjunktury válečné a poválečné, kde
pracovaly závody i s nejstarším dokonalým za-
řízením a otvírala se i chudá ložiska uhelná,
vracíme se do doby, kdy rozhodují technické
vymoženosti a dobrá organisace obchodní.
Ústřední svaz nemůže zanechati úkolů obran-
ných, neboť dosud neproniklo do nejširších
vrstev poznání o těsné souvislosti mezi blaho-
bytem nejširších vrstev a rozkvětem průmyslu,
k tomu druží se však úkoly nové. Ústřední svaz
chce býti svým členům i při vyhledávání nej-
úspornějších a nejdokonalejších metod výrob-
ních týmž vedoucím a úspěšným pomocní-
kem, jako v dobách dřívějších, kdy se omezo-
val na to, aby sjednával základní předpoklady
pro průmyslovou výrobu. Zde jsou styčné
body mezi všeobecnou organisací průmyslo-
vou a specielními organismy čistě technic-
kými, neboť všeobecná i odborná organisace
průmyslová je za dnešní doby do značné míry
předpokladem organisování a technického po-
kroku v průmyslu. �

Kp.

Organisace Československého průmyslu
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Absolutní vítěz letošního ročníku
postoupí do mezinárodního kola,
kde se jeho projekt napřesrok

utká se zástupci z více než 170 zemí z ce-
lého světa v rámci Energy Globe Award.
Jde o nejvýznamnější světové ocenění
v oblasti ochrany životního prostředí
udělované už od roku 1999. Za celosvě-
tovou soutěží stojí tým rakouských orga-
nizátorů v čele s průkopníkem myšlenky
na oceňování projektů z oblasti životního
prostředí Wolfgangem Neumannem.
Ten byl před deseti lety i u zrodu české
odnože soutěže a pomáhal s uspořádá-
ním prvního ročníku.

„Když jsme před deseti lety navštívili
národní kolo soutěže v Rakousku, za-
vládlo u nás obrovské nadšení. Věřili
jsme, že i v České republice určitě exis-
tuje spousta zajímavých ekologických
řešení, která by si zasloužila větší pozor-
nost. V té době u nás žádné oceňování
ekologických aktivit nebylo. Každý rok se
teď těšíme na příval nové inspirace,“ do-
dává koordinátorka soutěže Vladimíra
Glaserová ze společnosti E.ON.

Účastníci mohou své projekty hlásit
do jedné ze šesti kategorií: Obec, Kutil,

Firma, Mládež, Stavba nebo Nápad. Za-
tímco v prvních pěti kategoriích je po-
třeba představit konkrétní realizaci,
sekce „Nápad“ oceňuje i dobré myš-

lenky či prototypy. V minulosti v ní
uspěla třeba mikroelektrárna Wave na
biomasu, jež díky soutěži získala finanční
dotaci na další fázi testování a zdokona-
lování.

Z přihlášených projektů vybere od-
borná porota v každé kategorii dva nej-
lepší, které pak budou bojovat o hlasy ši-
roké veřejnosti. V porotě zasedají zá-
stupci Akademie věd nebo Karlovy uni-
verzity v Praze. Veřejné hlasování začne
v červenci 2018. Probíhat bude online na
oficiálním webu soutěže www.energy-
globe.cz. Svůj hlas a přízeň konkrétnímu
projektu zde může vyjádřit každý zletilý
nadšenec ekologických řešení.

Zatím největšího úspěchu na meziná-
rodní scéně dosáhl vítěz z roku 2013. Jiří
Marián a jeho projekt snížení energe-
tické náročnosti Hotelu a vinařství Ga-
lant se dostal až do celosvětového finále.
Unikátnost řešení pana Mariána spočí-
vala v tom, že dokázal mimo jiné využít
energii z odpadních vod, skleníkové
plyny nebo přebytky tepla, jež vznikají
při kvašení vína.

S nejlepšími projekty letoška se bu-
deme moci seznámit na podzim 2018. �

Česko už podesáté hledá nejlepší ekologické projekty,
startuje jubilejní ročník E.ON Energy Globe
V první březnový den odstartoval další ročník E.ON Energy Globe, která ocení projekty šetřící energii
a přírodu. Na pomyslném narozeninovém dortu by soutěž ekologických oskarů letos sfoukla přesně 
10 svíček. Své projekty mohou firmy, obce, školy i jednotlivci přihlašovat do 30. dubna 2018.
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Soutěž E.ON Energy Globe je nejvý-
znamnější české ocenění v oblasti
energetických úspor a ekologie. Jedná
se o mezinárodní soutěž (Energy
Globe Award), kterou v České repub-
lice již od roku 2008 pořádá energe-
tická společnost E.ON. V rámci sou-
těže jsou oceňovány projekty a inova-
tivní nápady v oblasti životního pro-
středí a úspor energií. Za dobu své
existence soutěž přilákala přes 2 100
projektů. Řada z nich přitom ovlivnila
životy stovek tisíc obyvatel České re-
publiky: do iniciativy Ukliďme Česko
se zapojují stovky tisíc lidí, ekologické
programy TEREZA zase každoročně
pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí.
Více informací o soutěži a možnost
přihlášení svého projektu najdete na
webu www.energyglobe.cz.
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	CI0118_64_Počet_CZECHTRADE_CI_SABLONA
	CI0118_65_Z historie 1924_CI_SABLONA
	CI0118_66_TIRAZ_CI_SABLONA
	CI0118_67_AMPER_INZ_CI_SABLONA
	CI0118_68_METROSTAV_INZ_CI_SABLONA

