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Pane ministře, silniční balíček dostal červe-
nou od poslanců Evropského parlamentu
přesto, že jeho podobu schválil Výbor pro
dopravu a cestovní ruch. Jaký bude další
vývoj. 

V praxi rozhodnutí europarlamentu zna-
mená, že kompromisní návrh nyní padá
pod stůl, což byl pro střední a východní
země EU šok. Já budu dál téma otevírat při
jednáních a hájit zájmy českých dopravců.
Vystupuji na toto téma pravidelně na zase-
dání evropských ministrů dopravy s tím, že
musíme ukončit tuto protekcionistickou po-
litiku, která rozděluje země Evropské unie
na západ a východ. 

Dá se očekávat změna pozice jedné nebo
druhé strany?

O kompromis se snažíme a v mnohém
jsme už ustoupili, bohužel západoevropské
státy o nalezení kompromisu zatím zájem
nemají. Za údajnou starostí o dobro řidičů
schovávají snahu vypudit naše dopravce
z jejich trhů. Těmito kroky ohrožují jeden ze
základních pilířů unie, kterým je volný
pohyb pracovních sil. 

Skoro to vypadá tak, že k jeho schválení do
nových voleb do Evropského parlamentu
nedojde…

Mrzí mě, že se diskuze o silničním balíčku
zvrhla v čirý politický boj.

V ČR se v současnosti staví cca 200 kilome-
trů nových dálnic a silnic I. třídy. Je to
hodně nebo málo? 

Je to určitě méně, než bychom potřebo-
vali k dokončení celé páteřní dálniční sítě.
Doháníme teď dluh z minulosti, kdy tzv.
vláda rozpočtové odpovědnosti po roce
2010 místo investování do dopravy peníze
škrtala a zastavovala samotnou přípravu.
Teď to teprve doháníme, a pokud kritici ří-
kají, že jsme za uplynulé čtyři roky nic ne-
udělali, tak na to mám odpověď čísly: Za
čtyři roky jsme otevřeli stovku kilometrů
dálnic nebo obchvatů měst. Ale hlavně
chystáme nové stavby, a jestliže teď sta-
víme 200 kilometrů, brzy k nim přibude dal-
ších 150. Rozhodně není pravda, že nic ne-
stavíme. Pořád ale narážíme na velké prů-
tahy při přípravě nových staveb, které nás
brzdí. Pomoci by měla novela zákona

o urychlení výstavby, kterou teď projednává
sněmovna. 

Pokud jde o letošní rok, které nové stavby
by měly takříkajíc spatřit světlo světa?

Letos máme v plánu otevřít ještě 40 kilo-
metrů úseků dálnic a silnic I. tříd, konkrétně
půjde o čtyři zmodernizované úseky dálnice
D1, což je stavba úplně nové dálnice ve
stejné stopě a za provozu. Dále otevřeme
úsek D7 u Postoloprt nebo úseky silnic I/22
u Strakonic v Jihočeském kraji, v Ústeckém
to pak bude v létě silnice I/62 Děčín – Vils-
nice nebo I/34 Rouštany – Pohled v Kraji Vy-
sočina.

V souvislosti s výstavbou dálnic mne za-
ujal fakt, že jeden kilometr nové dálnice
stojí 152 milionů korun, tedy o 55 procent
méně než před deseti lety. Jak se toho do-
sáhlo?

Ke snížení cen vedl zejména konkurenční
boj stavařů. Před nějakými osmi deseti lety
jsme stavěli dvakrát tak draho a dokonce
zhruba o pětinu dráž než třeba v Německu.
To už dnes neplatí. Přišla krize, firmy potře-
bovaly zakázky k přežití a šly na samou hra-
nici rentability.

Znamená to tedy, že cena kilometru vý-
stavby dálnice je u nás nyní srovnatelná
s cenami, které jsou obvyklé ve vyspělých
zemích, nebo máme stále co dohánět?

Ono není úplně jednoduché srovnávat
ceny u nás a v zahraničí, troufám si ale říci,
že s cenami jsme se dostali pod úroveň
sousedních zemí. Co si  musíme hlídat
mnohem víc než v minulosti, je kvalita. Po-
dezřele nízká cena ji může ohrozit, protože
se firma nejspíš bude snažit něco ošidit.
Proto v zakázkách musíme zohledňovat
nejen cenu, která je stále hlavním kritériem,
ale rovněž technickou úroveň stavby nebo
kratší dobu stavby. Nemáme zájem o doda-
vatele, který cenu nastaví nereálně, pak
zkrachuje a stavba se zastaví. 

Dálnice staví v podstatě stejné firmy jako
před deseti lety. Jak zdůvodňují nižší
ceny, nebylo předražování výstavby,
o které se veřejně hovořilo, za hranicí zá-
konnosti?

Nemáte úplně pravdu, firem je dnes více
a hlavně stoupla konkurence zahraničních
dodavatelů, kteří tu dřív moc nebyli. Co se
týče zákonnosti, pak není v rozporu se zá-
konem vyhrát soutěž s vysokou cenou, jen
mám velké pochybnosti o tom, zda ty sou-
těže byly vždy férové a skutečně v nich vy-
hrávala nejlepší nabídka. 

Existuje pojistka pro to, abychom se nevrá-
tili do „původních“ cen?

Férové transparentní soutěže a konku-
rence. I proto nechceme, aby firmy kracho-
valy. �
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Musíme ukončit protekcionistickou politiku, 
která rozděluje země EU na západ a východ,
řekl CzechIndustry Dan Ťok, ministr dopravy



V CzechInvestu pracujete řadu let, společ-
nost tedy znáte dobře. Co Vás vedlo
k tomu, že jste se rozhodla zúčastnit vý-
běrového řízení na pozici generálního ře-
ditele?

Dvěma slovy – srdeční záležitost. Tím
pro mě CzechInvest totiž je. Byl mou první
pracovní zkušeností po ukončení studií
v Ostravě, pominu-li studijní stáž v PwC.
Po těch letech, co jsem v CzechInvestu
s drobnými přestávkami působila, ve mně
dozrálo rozhodnutí, že pokud chci změnit
věci, které podle mě nefungují tak dobře,
jak by měly a mohly, toto je příležitost.

Které jsou viděno Vámi silné a naopak
slabé stránky CzechInvestu?

Věřím, že to poznalo už mnoho mých
předchůdců. Síla CzechInvestu je v lidech,
kteří jej tvoří, kteří tu pracují. Jejich práce
je zároveň jejich posláním. Jinak to ani
v instituci, která nabízí „tabulkové“ platy,
ale má charakter a vyžaduje nasazení me-
zinárodních obchodních jednání na nej-
vyšší úrovni, nejde. Zároveň si myslím, že
v posledních letech CzechInvest trochu
stagnoval. Česká ekonomika se proměnila,
proměnit se musí i CzechInvest, aby jí na-
dále mohl efektivně pomáhat v dalším roz-
voji.

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner
při Vašem uvedení do funkce zdůraznil, že
agentura musí zrevidovat svou činnost
a zaměřit se zejména na vstup investorů
s projekty s velkou přidanou hodnotou.
Pokud vím, tak jste o to usilovali i dopo-
sud…

Je to tak. Důraz na vyšší přidanou hod-
notu investic CzechInvest klade již několik
let. Na druhou stranu k tomu dosud měl
jen omezené nástroje. To by se nyní, s no-
velou zákona o investičních pobídkách,
která by, jak doufám, mohla začít platit už
příští rok, mělo změnit. Na druhou stranu
zrevidovat svou činnost CzechInvest musí.
Zásadní by měl být odklon od standard-
ního, tradičního lákání zahraničních inves-
tic. Rozhodně bychom na něj neměli zcela
rezignovat, nicméně portfolio investorů by
mělo být užší, specifické. A více soustředit
by se CzechInvest měl i na malé a střední
podniky, na české firmy a start-upy.

Společnost má unikátní odborné know-
how a umí tak propojovat potřeby zahra-
ničních investorů a tuzemských podnika-
telů včetně těch začínajících, tzv. start-
upů, to jsou zase Vaše slova při nástupu
do čela CzechInvestu. V čem je specifikum
podnikatelského prostředí u nás a jak je
vnímáno zahraničními investory?

Zahraniční investory opakovaně překva-
puje, jak jsou Češi šikovní, jak jsou, aniž by
k tomu potřebovali špičkové vybavení,
schopni přijít s inovativními řešeními. Češi

obecně mají dobré nápady. Bohužel stále
ještě mají často nízké sebevědomí a nejsou
schopni úplně dobře své nápady odpre-
zentovat. A to neplatí jen o start-upech, ale
i o českých malých a středních firmách.
Chybí jim zkušenosti na globální úrovni,
o které by své sebevědomí mohli opřít.
A ty jim umíme zprostředkovat. Zároveň si
CzechInvest s lety vybudoval unikátní
know-how, znalost prostředí a firem jako
takových, která nám umožňuje propojovat
je na základě jejich potřeb s řešeními, které
vznikají na druhé straně. Například, firma
s nedostatkem zaměstnanců může out-
sourcovat část své výroby nebo i interních
aktivit na start-up, který přichází s nějakou

inovací. Firma vyřeší svůj problém a start-
up získá odběratele, posune se na další
úroveň rozvoje.

Malé a střední podniky jsou například
v sousedním Německu významným ta-
hounem ekonomiky. V České republice se
naopak nejednou hovoří o tom, že po-
stupně spějí k „zániku“. Souhlasíte
s tímto názorem?

Ne zcela. Význam, který malé a střední
podniky mají pro jakoukoli ekonomiku,
nejen tu německou či českou, je značný
a neoddiskutovatelný. V době krize velké
nadnárodní podniky mohou odejít na jiné
trhy, například za nižšími náklady. Ale naše
malé a střední podniky zůstanou a jen ony
mohou ekonomice pomoci zase nahoru.
Proto je stát musí podporovat. 

Nakolik digitalizace průmyslu, ale i dalších
odvětví ekonomiky ovlivní a již dnes ovliv-
ňuje vaší práci?

V Česku působí hodně nadnárodních
firem, které s tímto již pracují a přenáší
nové koncepty i na české dceřiné firmy. To
je dobře. Lepší by ale bylo, kdyby větší
rychlostí přibývaly i ryze české podniky,
které budou přicházet s vlastními inova-
cemi. Roli CzechInvestu vidím v tom pod-
porovat v zavádění nových technologií
a postupů právě tyto firmy. Průmysl 4.0 se
zdaleka netýká jen průmyslu nebo ekono-
miky, ale postupně zasáhne celou společ-
nost, například města a další lidská sídla,
energetiku, zemědělství, zdravotnictví
a bude mít důsledky na systém vzdělávání,
ale také sociální péče. Česká republika se
tomuto procesu nevyhne už proto, že její
ekonomika je nejvíce industrializovaná ze
všech zemí EU. Nutná je tudíž daleko užší

Česko se otevírá investicím s vysokou přidanou hodnotou,
které přináší další růst ekonomiky,
řekla CzechIndustry Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest
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Silvana Jirotková vystudovala Ob-
chodně podnikatelskou fakultu Slez-
ské Univerzity Opava. V CzechInvestu
působí od roku 2002. Nejdříve jako re-
gionální manažerka se zaměřením na
rozvoj průmyslových nemovitostí
a regeneraci brownfieldů na území
Moravskoslezského kraje, později
jako ředitelka Odboru regionální pod-
pory. V letech 2007 až 2008 pracovala
v soukromém sektoru – v belgické
společnosti PSR Brownfield Develo-
pers. V roce 2014 se do CzechInvestu
vrátila, nejdříve jako ředitelka Divize
regionů, později ředitelka Odboru ma-
lých a středních podniků a interních
projektů. Silvana Jirotková mluví an-
glicky a francouzsky. Je vdaná a má tři
děti. Mezi její koníčky patří cestování,
gastronomie, literatura, cyklistika a ly-
žování.



spolupráce akademické sféry, velkých,
středních a malých podniků a i státní
správy. V tom může CzechInvest pomoci
a už pomáhá.

Logicky se bude měnit i profil zahraničních
investorů. Jak?

Už teď se mění. V minulosti, kdy v Česku
chyběl zahraniční kapitál a byla tu vysoká
nezaměstnanost, se CzechInvest zaměřo-
val na investice, které přinášely vysoké
počty nových pracovních míst. Česká eko-
nomika se ale od 90. let proměnila. Ubývá
prostoru pro prosté výrobny stojící na níz-
kých nákladech a levné pracovní síle.
Česko se otevírá investicím s vysokou při-
danou hodnotou, které přináší méně ná-
ročnou a dobře ohodnocenou práci a další
růst ekonomiky.

Předmětem diskusí u nás jsou investiční
pobídky, přitom je poskytuje většina zemí.
Nakolik ovlivňují rozhodování případného
investora a dařilo by se je získávat v ta-
kové míře jako doposud, pokud by ne-
byly?

Z investičních záměrů, které CzechInvest
do Česka dojedná, jich pouze zhruba pě-
tina investičních pobídek nevyužije. A to
třeba i proto, že na ně z charakteru inves-
tice nedosáhne, protože zákon jasně defi-
nuje, na co a za jakých podmínek mohou
být investiční pobídky uděleny. Investiční
pobídky nabízí všichni naši sousedé. Pro
investory to je silný motivační nástroj.
Pokud by je Česko nenabízelo, investoři by
umisťovali své aktivity všude kolem nás
ale ne u nás. Ztratili bychom konkurence-
schopnost. V současné době jsou nicméně
pobídky zaměřeny na podporu spíše vý-
robních záměrů, které přináší hodně pra-
covních míst. Novela zákona o investičních
pobídkách, která by mohla vstoupit v účin-
nost příští rok, nasměruje tuto podporu
více k projektům s vyšší přidanou hodno-

tou, technologicky vyspělým projektům,
které zahrnují i výzkumně-vývojové akti-
vity, a které budou pro Českou republiku,
pro české firmy nebo české univerzity zna-
menat nějaký transfer nové technologie,
která tu v minulosti nebyla. Zaměstna-
necká struktura těchto projektů by pak
měla být více zaměřená na kvalifikované,
vysokoškolsky vzdělané pracovníky.

Při uvedení do funkce jste řekla, že se
v prvních týdnech zaměříte hlavně na ko-
munikaci dovnitř agentury a přípravu
nové strategie. Daří se Vám naplňovat
tyto záměry?

Strategii nyní spolu se svými kolegy při-
pravuji. Na přípravě se podílí téměř
všichni zaměstnanci, kteří ze své odbor-
nosti mají k tomu co říct. Chci slyšet hlasy
všech. Předpokládám, že ministru prů-
myslu a obchodu ji předložím během
června.

Je výhodou stát v čele společnosti, jíž dů-
věrně znáte a pracovat lidmi, které máte
takříkajíc přečtené?

Myslím, že to výhoda je. CzechInvest
znám, prošla jsem si nejen mnoha aktivi-
tami, ale vlastně i několika odbornými
útvary. To mi pomáhá ujasnit si vizi toho,
kam by měl CzechInvest směřovat. A že
můj tým zná zase mě, pomáhá tomu, aby-
chom si společně za tou vizí šli.

Rozsah činnosti CzechInvestu je hodně
obsáhlý od dojednávání investic,
přes podporu malých a středních firem
a propagaci České republiky v zahraničí,
až po příspěvek k rozvoji domá -
cích firem, českých a zahraničních inves-
torů i celkového podnikatelského pro-
středí. Nemá tak široký záběr negativní
vliv na celkovou efektivitu práce společ-
nosti?

Naopak. Ten široký záběr je podstatou
unikátního know-how, který CzechInvest
má.

Jak by podle Vašich představ měla Agen-
tura pro podporu podnikání a investic vy-
padat a fungovat za pět let, pokud se po-
daří naplnit Vaše plány?

Měli bychom primárně být ještě blíž sa-
motným firmám. A nejen firmám, ale i uni-
verzitám, malým a středním podnikům
a start-upům. Měli bychom ještě víc, do
detailu znát jejich potřeby, produkty, které
vyrábějí, služby, které poskytují. Tím se
zlepší i naše možnost pomáhat jim v jejich
rozvoji. �
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Letos v květnu vystoupila Silvana Jirotková spolu s ředitelem Asociace developerů Tomášem
Kadeřábkem na konferenci Brownfieldy 2018

Tým Česko: K intenzivnější podpoře českých malých a středních podniků se CzechInvest zavázal
spolu s dalšími státními institucemi na konferenci v ČNB



Odborníci odhadují, že v roce 2025 bude
činit celkový obrat na trhu s bateriemi
v Evropě okolo 250 miliard eur (6,25

bilionů Kč).  Země EU se rozhodly, že tento
„balík“ dobrovolně neodevzdají asijské kon-
kurenci. Víceprezident Evropské komise
Maroš Šefčovič oznámil na podzim 2017 zří-
zení EBA – Evropské aliance bateriového prů-
myslu, která by se podle něj měla stát „Air-
busem pro baterie“. Základní cíl EBA je velmi
ambiciózní: výrazné posílení evropského ba-
teriového průmyslu tak, aby se stal přinej-
menším rovnocenným protihráčem Asie na
světovém trhu. EU má předpoklady koordi-
novat a realizovat tento skutečně smysluplný
evropský projekt systematického vybudování
bateriového průmyslu – což se zatím přes
opakované pokusy nepodařilo uskutečnit ani
v Německu. Práce na projektu vyžaduje cíle-
vědomost, důslednost a spoustu peněz. To je
ovšem logická „daň“ za opožděné dohánění
konkurence – lépe pozdě, než nikdy.

Evropská asociace výrobců baterií EURO-
BAT naléhavě vyzvala v roce 2017 k rozvoji
společné strategie EU v oboru baterií, které
jsou jedním ze základních prvků plynulého
přechodu k dekarbonizované společnosti. Ba-
terie podporují dekarbonizaci zejména v prů-
myslových sektorech od akumulace energie
a stabilizace elektrických sítí, přes logistiku
(sklady, přístavy ap.) a telekomunikace až po
všechny druhy dopravy.  Následný vznik ali-
ance EBA je správným vykročením, ale k do-
konalosti má ještě daleko. 

Legislativní podmínky jsou klíčové 

Evropský bateriový průmysl zatím strádal ne-
dostatkem společné strategie a programo-
vých iniciativ EU. Skutečným rizikem pro jeho
rozvoj je nedostatek spojitosti nebo dokonce
možné potenciální konflikty s platnou legisla-
tivou EU. Příkladem mohou být přesahy mezi
bateriovou směrnicí, směrnicí o životnosti vo-
zidel a pověstnou směrnicí k chemickým lát-
kám REACH, které mohou vést až k zákazu
některých substancí i celých technologií, dů-
ležitých pro baterie. Celkově by EU prospěl
posun od regulačního systému, založeného
na zákazech směrem k systému, vyzvedáva-
jícímu výhody jednotlivých technologií např.
baterií z hlediska udržitelnosti vývoje a soci-
álně-ekonomických aspektů jako jsou zacho-
vání know-how, hodnotového řetězce a pra-
covních míst v EU. Prvořadým cílem EBA by
proto mělo být vytvoření legislativního rámce
pro rozvoj bateriového průmyslu, zahrnující
všechny relevantní sektory a pokrývající
všechny bateriové technologie a aplikace.

Žádoucí je komplexní pohled na branži

Jak zdůrazňuje Francesco Gattiglio z asociace
EUROBAT, ještě v roce 2030 počítají plány Ev-
ropské komise se sedmdesátiprocentním po-

dílem aut se spalovacím motorem, u kterých
mohou baterie přinést pomocí mírné hybridi-
zace snížení spotřeby emisí o 10-15 %. Sou-
časná aktivita aliance EBA bohužel vůbec ne-
zahrnuje stávající a vyspělý bateriový trh,
např. SLI (starting, lighting, ignition), který je
stále nejdůležitějším trhem pro evropské vý-
robce baterií a EU je na něm globálním lí-
drem. Návrhy EBA se zatím soustřeďují ze-
jména na současné a budoucí lithium-iontové
baterie s malou pozorností věnovanou jiným
technologiím, jako jsou olověné, sodíkové
a niklové technologie. EBA by měla pokrývat
celé spektrum bateriového trhu a nikoliv jen
určitou výseč. Tím spíš, že zatím nikdo ne-
může spolehlivě předpovědět další vývoj jed-
notlivých technologií. Proto by stejně široký

náhled na problematiku měl zahrnovat i vý-
zkumné priority v rámci programu HORIZON
Europe, ale také cílené zaměření diplomacie
EU na nečlenské státy, které disponují suro-
vinami pro výrobu baterií.    

EBA musí rozšířit své aktivity

Komplexní pohled EBA na problematiku ba-
terií by měl dále rozšířit strategii aliance
o investice do oborů výzkumu a vývoje,
standardizace a patentů a rozvoje, vzdělá-
vání a výcviku dovedností i rozvoje potřeb-
ného know-how. Vývoj samozřejmě míří
k „zeleným“ bateriím, tedy včetně řešení je-
jich sekundárního využití a recyklace. Se-
kundární využití zahrnuje prodloužení život-

Podaří se EU nastartovat skutečně funkční bateriový průmysl?
Představitelé EU konečně zaznamenali ujíždějící vlak asijského bateriového průmyslu, kterému
dominují Japonsko, Jižní Korea a Čína. Pochopili význam branže výroby baterií pro zachování
klíčových odvětví energetiky a dopravy v Evropě s přímými dopady na pracovní trh. 
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Příklad průmyslového bateriového uložného systému s lithiovými resp. NMC články a kapacitou až
112 kWh velikosti skříně – na veletrhu ees Europe 2018 v Mnichově Foto: Zdeněk Fajkus



nosti baterií z elektromobility, které již čás-
tečně ztratily používáním svou výkonnost –
zhruba pod 80 % své nominální kapacity –
a stále ještě mohou být léta efektivně využí-
vány pro stacionární systémy ukládání ener-
gie. V recyklaci je vzorem pro lithium-ion-
tové baterie „success story“ klasické auto-
mobilové baterie na bázi olova, u níž bylo
dosaženo v Evropě takřka stoprocentního
zpětného výběru a recyklace. I pro moderní
lithium-iontové baterie již existují technolo-
gie recyklace – zatím ale chybí potřebné ob-
jemy vrácených baterií, které by tyto pro-
cesy učinily hospodárnými.  

Podpora rozvoje trhu hned na druhém
místě po legislativě
Další prioritou bude využití možností stimu-
lace evropského trhu, podporující rozvoj ba-
teriového průmyslu ve všech směrech.
I v této aktivitě se vše točí okolo energetiky
a dopravy. U stacionárních systémů existují
velká očekávání v souvislosti s aktuálním
schvalováním „Clean Energy Package“, který
by měl zahrnovat společná pravidla pro aku-
mulaci energie na všech úrovních energetic-
kých sítí i souvislosti s elektromobilitou. U do-
pravy existuje velký prostor pro rozšíření vy-
užívání elektromobility u státní správy a na
komunální úrovni, které by měly jít příkladem
občanům. Totéž platí pro obory zásobování
a komunálních služeb, ale také třeba sklado-
vého hospodářství. U vysokozdvižných vo-
zíků překračuje podíl spalovacích motorů
u nových objednávek v EU stále ještě 50 pro-
cent. Nejde o zákazy či příkazy ze strany EU,
ale o motivování účastníků trhu pomocí
vhodných nástrojů. 

Boom domácích baterií v Německu

V německých domácnostech a menších pod-
nicích je už v provozu 80 000 baterií k uklá-
dání fotovoltaické energie, jen v roce 2017
jich přibylo kolem 30 000. Tržní objem domá-
cích baterií se za poslední tři roky ztrojnáso-
bil. Každá druhá solární elektrárna na stře-
chách obytných domů v Německu tak byla
vloni – podobně jako v roce 2016 –– instalo-
vána včetně domácí baterie.

Branže ukládání energie je považována od-
borníky za klíčovou pro jinak stále více zpo-
chybňovaný úspěch transformace německé
energetiky, známé jako „Energiewende“.

I letos bude růst na trhu domácích baterií
dvojciferný. Mnozí spotřebitelé chtějí vzá-
jemně propojovat fotovoltaické panely s do-
mácí baterií a nabíjecí stanicí pro elektromo-
bily, aby tak zvýšili využitelnost a univerzál-
nost celého systému. V souhrnu by měly do-
mácí baterie v Německu dosáhnout ještě
letos celkového jmenovitého výkonu kolem
400 MW. 

Boom baterií resp. úložišť a stoupající pop-
távka připravují jejich výrobcům zřetelně
stále větší problémy. Tito dodavatelé – přede-
vším japonská jednička na trhu Panasonic –
by totiž raději prodávali baterie globálnímu
automobilovému průmyslu, který najíždí na
zvyšování výroby elektromobilů.

Mimo domácích baterií se stále více insta-
lují také „velké baterie“, které by měly na
konci roku 2018 disponovat maximálním cel-
kovým výkonem 320 MW. Součet domácích
a velkých baterií tedy činí více než 700 MW,
což je téměř desetina současné celkové ně-
mecké kapacity všech úložišť elektřiny ve výši
7370 MW.

Mimo baterií přispívají k celkové kapacitě
ještě úložiště na principu stlačeného vzduchu

s 290 MW a systémy Power-to-Gas se skrom-
nými  20 MW. Lví podíl si tak stále zachová-
vají tradiční přečerpávací elektrárny s 6360
MW. Čistě matematicky by se dala dočasně
uložit spotřeba elektřiny více než 6 milionů
obyvatel Německa. 

Branže akumulace 
neustále roste i u tepla
Mimo úložišť elektřiny lze dočasně ukládat
i teplo. Zde jsou statistiky ještě překvapivější
– v Německu je v provozu podle nejnovějších
údajů okolo 1,5 milionů akumulačních topení,
800 000 tepelných čerpadel a neuvedený
počet velkých úložišť tepla. Tato úložiště mají
podle BVES aktuálně celkovou kapacitu ve
výši 30 TWh a mohou čistě matematicky do-
časně „pojmout“ spotřebu tepla sedmi mili-
onů obyvatel.

Počet zaměstnanců branže ukládání ener-
gie by měl v tomto roce překročit 12 000 při
ročním obratu kolem pěti miliard eur. Pokud
si ale Německo bude i nadále chtít tuto per-
spektivní a rostoucí branži akumulace udržet
doma, musejí být nezbytně a velmi rychle op-
timalizovány rámcové podmínky. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
Prameny: magazín Klimaretter.info, EUROBAT

Ilustrační foto ©Solar Promotion



Ryze český projekt 
s velkými ambicemi

Výrobním programem budou baterie originální
konstrukce a výjimečných vlastností na bázi na-
notechnologií, vyvinuté týmem vědce a vyná-
lezce Jana Procházky. Pozoruhodná je také sku-
tečnost, že po prvotním neúspěchu s čínskými
investory byl projekt znovu nastartován díky
konsorciu asi stovky českých investorů. Jedná
se tedy o český projekt, který by mohl potvrdit
dobrou pověst naší republiky jako vyspělé prů-
myslové země – v tomto případě i se silným
inovativním potenciálem a prozíravými inves-
tory. Společnost Magna Energy Storage a.s.
(MES), která bude výrobcem baterií, byla zalo-
žena teprve v květnu 2017 a už v říjnu byl polo-
žen základní kámen k nové továrně. Předtím si
společnost zajistila práva na výrobu baterií od
majitele patentu HE3DA a také pozemek k pří-
padnému rozšíření výroby až na 15 GWh ročně!
MES by se chtěl stát největším evropským vý-
robcem ve svém segmentu baterií. Zatímco na
stavbě nedávno zastřešené výrobní haly

v Horní Suché panuje čilá stavební aktivita,
v EU se teprve chystá několik dalších obřích to-
váren na baterie. O úsilí nastartovat evropský
bateriový průmysl informujeme na jiném místě
tohoto časopisu.  Jedním z cílů HE3DA je také
výroba baterií v USA v horizontu několika málo
let. Společnost již jednala s podporou české
ekonomické diplomacie a CzechInvestu s ne-
vadskou vládou o výstavbě další továrny na vý-
robu svých baterií v Nevadě.  

Zpočátku orientace na energetiku

Prezident společnosti HE3DA ve své prezentaci
zdůraznil: „Ukládání energie prochází postupně
všemi oblastmi našeho života“. Zhruba polo-
vinu produkce nové továrny – ročně asi 600 tisíc
kWh budou představovat baterie s jednotkovou
kapacitou kolem 0,5-5 kWh, které budou využí-
vány zejména jako domácí úložiště elektřiny
a dále jako úložiště pro malé a střední podniky.

Výstavba továrny na baterie HE3DA je v plném proudu
Prezident společnosti HE3DA Jan Procházka oznámil na kongresu k ukládání energie ees Europe 2018
v Mnichově, že stavební práce na nové výrobní hale – zvané také „Gigafactory“ – v Horní Suché na
Karvinsku zdárně pokračují.  Po náběhu výroby, plánovaném na 4. kvartál 2019 dosáhne celková roční
kapacita vyráběných baterií už v roce 2020 cílových 1,2 GWh. 
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Na fotografii z letošního veletrhu ees Europe je
velké úložiště s 15 kontejnery v Jižní Koreji

s celkovou kapacitou 5 MWh. Obrázek vedle je
vizualizací kamionu HE3DA, na kterém je podobná

kapacita 5,4 MWh v jediném kontejneru.



Zbytek baterií bude produkován ve formě ener-
gobloků s kapacitou 20-50 kWh pro větší mo-
dulární průmyslová energetická úložiště.
U energobloků výrobce předpokládá spolu-
práci s velkými energetickými firmami, které je
budou integrovat do větších celků včetně po-
třebných periferních systémů – měničů, chla-
zení apod.    

Zájem také o elektromobilitu

Souběžně probíhá výzkum a vývoj společnosti
HE3DA v oboru elektromobility. Baterie HE3DA
jsou cestou k bezpečnému a cenově dostup-
nému vysokovýkonnému akumulátoru s rych-
lonabíjením. Měrná kapacita současných bate-
rií HE3DA pro elektromobily dosahuje 520
Wh/litr resp. 125 Wh/kg a doba nabití je 15
minut na 70 % a 30 minut na 90 % kapacity.
Ideální by byl společný vývoj automobilového
šasi s některou automobilkou. Baterie by tak
mohly být do elektromobilů optimálně integro-
vány. 

Důraz na jednoduchost a bezpečnost

Baterie firmy HE3DA vycházejí z běžného elek-
trochemického procesu, typického pro lithiové
baterie. Jejich jedinečnost spočívá v unikátním

pojetí konstrukce baterie s využitím nanotech-
nologií. Jejich vynálezce Jan Procházka přitom
kladl největší důraz na jednoduchost, robust-
nost a výrazné potlačení některých negativních
charakteristik běžných lithiových baterií, jako je
např. jejich hořlavost a výbušnost. Oproti kon-
kurenci jsou elektrody baterie HE3DA mnohem
tlustší, takže výsledná baterie má podstatně
méně dílů při stejné kapacitě – viz obrázek.
Menší počet jednotlivých prvků (např. v ener-
goblocích stovky místo běžných milionů) zna-
mená nižší nároky na software a řídicí systém
a tím zvýšení jeho celkové spolehlivosti a bez-
pečnosti.  

Výrobní proces 
zahrnuje všechny fáze výroby 
Plně automatizovaná výrobní linka v Horní
Suché bude zahrnovat všechny výrobní pro-
cesy od přípravy výchozích surovin až po závě-
rečnou montáž baterií, a není proto závislá na
dodávkách polotovarů. Jeden z hlavních výrob-
ních procesů spočívá v lisování speciálních na-
nomateriálů do forem. Výsledkem jsou 3D pro-
storové (laicky „tlusté“) elektrody - tedy anody
a katody – které se poté automaticky skládají na
sebe a prokládají se nehořlavým keramickým
separátorem místo běžných plastických sepa-

rátorů. Na projektu v Horní Suché budou plně
využity zkušenosti ze zkušební linky s roční ka-
pacitou 10 MWh v Praze-Letňanech, kde byla
zahájena výroba baterií HE3DA už v prosinci
2016.

Výhody proti konkurenci

Konkurenčních výhod je řada. Baterie HE3DA
využívá vysokou rychlost nabíjení a vybíjení na-
nomateriálů – výsledkem jejich využití a uni-
kátní konstrukce baterie, popsané výše, je vy-
soká bezpečnost: odolnost proti vznícení a ex-
plozím a také řada dalších nových vlastností.
Baterie HE3DA jsou výrazně kompaktnější než
konkurenční, což ilustrujeme na fotografiích ba-
teriového úložiště v Jižní Koreji s 15 kontejnery
(fotografie byla vystavována na letošním červ-
novém veletrhu ees Europe 2018 v Mnichově)
a kamionu s úložištěm zhruba stejné kapacity
od firmy HE3DA. Kompaktnost vyplývá nejen
z celkově sofistikované konstrukce baterie, ale
také ve zdokonaleného systému chlazení a sku-
tečnosti, že je prakticky bezúdržbová. Výhodou
baterií HE3DA jsou také jejich nižší výrobní ná-
klady, a tudíž vysoce konkurenční cena. V di-
skuzi k přednášce na konferenci ees Europe
k tomu poznamenal jejich tvůrce Procházka: 
“…vždy budeme o nějakých 50 USD/kWh lev-
nější než kdokoliv jiný a navíc na závěr život-
nosti baterií nabízíme jejich vykoupení za 100
USD/ks a máme již připravený systém jejich
stoprocentní recyklace, šetrný k životnímu pro-
středí.“ Životnost českých baterií se pohybuje
kolem 20 let při statisících cyklech nabíjení a vy-
bíjení.  

Boom fotovoltaiky 
pomáhá branži akumulace
Masivní rozvoj výroby obnovitelné energie, ze-
jména fotovoltaiky, dává křídla také oboru aku-
mulace elektrické energie, tedy ees = electric
energy storage. V roce 2017 byly na světě in-
stalovány úložistě s celkovým výkonem 1,9
GW, což je růst o 53 % proti roku 2016! Od roku
2023 by měla být polovina světových úložišť
energie tvořena domácími bateriemi případně
úložišti v malých podnicích. Mnichovský veletrh
ees Europe 2018 s více než 400 vystavovateli
potvrdil své postavení nejnavštěvovanějšího
evropského veletrhu baterií a energetických
úložišť. Je spolu s veletrhem Intersolar Europe,
Power2Drive Europe a EM-Power součástí ino-
vační platformy The smarter E Europe. �

Zdeněk Fajkus, Mnichov
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Znázornění konstrukce baterie HE3DA ve srovnání s běžnou lithiovou baterií Zdroj: HE3DA

Stánek společností HE3DA a MES na veletrhu ees Europe 2018 v Mnichově Foto: Zdeněk Fajkus

Inovativní baterie HE3DA, 
vystavená v Mnichově Foto: Zdeněk Fajkus



Pane řediteli, nedávno jste ve výroční
zprávě Vojenského technického ústavu,
s. p., bilancovali uplynulý rok. Jak jej hod-
notíte?

Pro Vojenský technický ústav byl rok
2017 dalším úspěšným rokem již potřetí
v řadě, a to z pohledu hospodářského vý-
sledku i zvládnutí náročných technických
projektů. Hospodaření v období let 2015 až
2017 má vzestupný charakter a těší mě
fakt, že kladný hospodářský výsledek vyká-
zaly opakovaně všechny tři odštěpné zá-
vody při jejich samostatném posouzení.
Takový stav je pro podnik výrazem kýžené
vyváženosti a využití portfolia podniku
v celém jeho spektru.   

Ekonomické výsledky jsou podloženy re-
zultáty v oblasti poslání ústavu. Co vše za-
hrnuje vaše činnost a pro koho jsou její vý-
sledky především určeny?

Velmi zjednodušeně řečeno, náplní pod-
niku je činnost v oblasti obranného a bez-
pečnostního výzkumu, vývoje, inovací
a testování. Při podrobnějším popisu na-
šich profesních aktivit lze rozdělit portfolio
na pomyslné čtyři oblasti: první je sa-
motný výzkum a vývoj do fáze prototypové
či malosériové výroby, druhou výkon ex-
pertního pracoviště, třetí souvisí s fungo-
váním VTÚ v roli takzvaného systémového
integrátora a čtvrtou představuje zkušeb-
nictví a testování. Primárním zákazníkem
je a vždy bude Armáda České republiky,
nicméně naše schopnosti jsou využitelné
i pro další složky ozbrojených sil, IZS, dále
také například pro Celní správu ČR, Vězeň-
skou službu ČR nebo Správu státních
hmotných rezerv ČR. Široké portfolio záka-
zníků odpovídá širokému portfoliu pod-
niku, které v poslední době prezentujeme
také jednotlivým bezpečnostním radám
krajů, na jejichž jednání jsme postupně
zváni.

Můžete nám představit některá úspěšná
řešení z minulého roku?

V široké škále projektů a zaměření se jen
složitě vybírají reprezentativní případy, nic-
méně zmíním alespoň některé. Realizu-
jeme úkoly, které přesahují většinou hori-
zont dvou až tří let. V minulém roce jsme
úspěšně dokončili vývoj spočívající v im-
plementaci čidla radiačního monitoringu
na námi vyvinutou bezpilotní platformu.
Toto řešení jsme již reálně představili po-
tenciálním uživatelům, včetně Mezinárodní
agentury pro atomovou energii (IAEA) ve
Vídni. Z oblasti pozemní techniky zmíním
zdravotnická kontejnerová pracoviště, vy-
vinutá zejména pro účely nasazení v zahra-
ničních misích, unikátní prototypovou dí-
lenskou a vyprošťovací techniku nebo se-
stavu energetického centra, vytvořenou
k použití v náročných klimatických pod-
mínkách. Úspěšní jsme taktéž v oblasti vý-
voje pozorovacích a monitorovacích kom-

pletů pro civilní i vojenskou policii a ve
zbraňové a muniční oblasti zaznamená-
váme dlouhodobě úspěch s minomety
a různými druhy 60mm munice. Na okraj
bych doplnil, že VTÚ reaguje i na současný
vývoj tzv. antidronové ochrany, kde máme
ambici společně s Řízením letového pro-
vozu ČR, s. p., zastávat roli integrátora
vhodných řešení pro ochranu konkrétních
zájmových oblastí v České republice. Sami
se chceme věnovat eliminačním prostřed-
kům, myšleno antidronové munici nebo
participaci při testování nových antidrono-
vých řešení. 

Zvládnout veškerý VaV je prakticky ne-
možné. Nutná je spolupráce s vysokými
školami a dalšími institucemi. Kdo jsou va-
šimi partnery a jaké efekty to přináší?

Využití a propojení znalostí a technic-
kého know-how státního podniku, akade-
mické sféry a komerčního sektoru má dle
mého názoru největší šanci na úspěch.
Spolupracujeme proto se všemi tuzem-
skými technickými univerzitami a využí-
váme synergický efekt, který taková spolu-
práce nabízí. Při spolupráci s akademickou
sférou, ale i se základními a středními ško-
lami, se zaměřujeme taktéž na otázku sa-
motného vzdělávání žáků a studentů
v technické oblasti a prostřednictvím tako-
vých aktivit realizujeme i náborovou čin-
nost. Podporujeme zároveň branné oddíly
mládeže a tábory s brannou tématikou,
a to formou prezentace našeho odborného
portfolia a diskusí nad současnými trendy
v oblasti výzkumu a vývoje. Kovaných od-
borníků technického zaměření je na trhu
nedostatek a VTÚ musí v rámci své perso-
nální práce myslet do budoucna, na věko-

vou obměnu a tím udržení zastávaných
schopností. Novým zaměstnancům nabí-
zíme možnost seberealizace na specific-
kých projektech a dlouhodobě navyšujeme
benefity ve finanční i nefinanční podobě.

A pokud jde o mezinárodní spolupráci?
Postupně ji rozvíjíme. Ve své práci využí-

váme dílčích komponent od zahraničních
kooperantů a oslovujeme alianční armády
a zahraniční komerční partnery s cílem
participovat na projektech v jejich domov-
ských destinacích. Aktuálně se nám daří
spolupracovat zejména s polskou armá-
dou a s armádami pobaltských států. Zají-
mavé jsou i mezinárodní výzkumné pro-
jekty, do kterých se v současné době více
zapojujeme. Jako příklad mohu uvést pro-
jekt SESAR 2020, který si klade za cíl vyvi-
nout a implementovat novou generaci ev-
ropského uspořádání řízení letového pro-
vozu do roku 2020 a na němž participují
čeští, slovenští, polští a litevští poskytova-
telé letových provozních služeb. V rámci
Evropské obranné agentury zastřešujeme
mezinárodní projekt ENTER, věnující se
zkoušení elektromagnetických efektů
a dále spolupracujeme na mezinárodním
projektu EMPIR, v rámci něhož se společně
s dalšími státy věnujeme návrhům meto-
dik pro měření radiace prostřednictvím
bezpilotních prostředků.

Česká republika je členem NATO, z toho
pro nás vyplývají práva, ale také povin-
nosti. Jak se VTÚ podílí na řešeních
v rámci Aliance?

Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do
dvou oblastí. V té první se jako státní pod-
nik pověřený ministerstvem obrany zúča-
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stňujeme, resp. reprezentujeme Českou re-
publiku v pracovních skupinách NATO
a EU. Získané informace přenášíme do
čes kého prostředí a zejména v rámci STO
NATO (Science&Technology Organization
NATO) získáváme poznatky napříč Aliancí,
které jsou využitelné i v našem vlastním
konání. Druhou oblastí je pak samotná re-
alizace různých projektů ve prospěch Ar-
mády České republiky, kterými napomá-
háme plnit schopnosti české armády podle
závazků, k nimž jsme se při vstupu do
NATO zavázali. S tím souvisí i naše aktivita
na mezinárodních výstavách a veletrzích,
kde probíhá řada bilaterálních jednání
s představiteli světových zbrojařských spo-
lečností nebo zástupci aliančních armád,
jako tomu bylo v roce 2017 například
v Spojených arabských emirátech, Polsku
nebo Velké Británii.

Část vašich řešení má uplatnění v civilním
sektoru, která to jsou především?

Všechna naše řešení, patrně vyjma
zbraní, munice a utajovaných systémů,
jsou s modifikacemi využitelná i v civilní
sféře. Primárně pracujeme ve prospěch ar-
mády a řešení stavíme ve vojenském pro-
vedení. Pro složky IZS, ale i pro soukromé
subjekty jsme však schopni řešení přizpů-
sobit. Jedná se zejména o možné využití
našich výstupů v oblasti bezpilotní plat-
formy, pozorovacích a monitorovacích pří-
strojů, speciálních zástaveb, filtroventilací
nebo elektrozdrojů. Samostatnou kapito-
lou je akreditované zkušebnictví, které lze
využít jak ve prospěch státních složek, tak
vůči komerčnímu sektoru. V této oblasti in-
vestujeme do nových technologií a rozši-
řujeme okruh nabízených certifikovaných
zkoušek. Z poslední doby mohu uvést seis -
mické zkoušky na 3D stendu nebo nově zí-
skanou a unikátní certifikaci pro zkoušky
lodní výstroje.

Jedním z výsledků vaší práce je sestava
energetického centra, kterou dodáváte
pro AČR. Představte nám ji, je možné ji vy-
užít i jinde?

Sestava energetického centra je, od-
borně řečeno, mobilním zdrojem elek-
trické energie nepřetržitého napájení pro
všeobecné použití. Je předurčen pro polní
zabezpečení činnosti úkolových uskupení
Armády ČR, ale rovněž může být využit
jako nouzový zdroj při řešení jakékoli kri-
zové situace nebo živelné katastrofy. Se-
stava energetického centra je zastavěna
do pěti modifikovaných kontejnerů ISO-1C
a je sestavena ze tří samostatně stojících
elektrocentrál, jedné rozvodny a jedné
centrální nádrže na palivo. SEC je schopna
nepřetržitého celoročního provozu v těch
nejnáročnějších klimatických podmínkách.
Tento projekt však není jediným projektem
v oblasti energozdrojů. Pro armádu jsme
v minulosti již několik různých druhů elek-
trocentrál vyvinuli a dodali. 

Správa státních hmotných rezerv ČR bude
využívat vaše odborné znalosti a vý-
zkumné kapacity. Můžete to více konkre-
tizovat? 

Se SSHR ČR jsme koncem minulého
roku uzavřeli rámcovou smlouvu, která
definuje konkrétní body spolupráce. Zákla-
dem je poskytování technické pomoci
spočívající ve zpracování odborných po-
sudků pořízených státních hmotných re-
zerv a řešení jejich ochraňování nebo skla-
dování. Dle smlouvy jsme zároveň připra-
veni konzultovat návrhy specifikací pro
pořizování zejména vojenské a speciální
techniky. 

Hned zkraje tohoto roku získal VTÚ statut
státní autority. Co to představuje v reálu?

VTÚ byl oficiálně pověřen k výkonu
státní autority v oblastech jeho odborné

působnosti. V reálu se jedná o odborné
posuzování technických specifikací, tech-
nických podmínek, analytickou a testovací
činnost při zavádění nové techniky do po-
užívání v armádě, a to v návaznosti na pří-
slušné normy STANAG. Druhým efektem
je provádění certifikační činnosti u nově
vyvinuté techniky určené pro export.
Tímto způsobem chceme na zahraničních
trzích podporovat český domácí průmysl
při uplatňování jeho zboží, které není za-
vedeno v armádě, respektive nemá proka-
zatelnou armádní referenci. 

Někdy se setkávám s názorem, že
státní podnik je proto v majetku státu,
aby se takříkajíc udržel nad vodou. VTÚ
je příkladem opaku. Jak to ve skuteč-
nosti je?

Státní podnik je samostatný podnikatel-
ský subjekt, který vytváří zisk, k němuž
však přistupuje zásadní faktor naplňování
veřejného zájmu. V případě VTÚ jde o na-
plňování strategických potřeb státu v ob-
lasti obrany a bezpečnosti ve smyslu ná-
rodních i aliančních závazků. Odpověd-
ností vedení je pak udržovat a rozvíjet
schopnosti podniku a přitom efektivně vy-
užívat jeho kapacity. Dominantním zákaz -
níkem je Ministerstvo obrany, respektive
Armáda ČR. K vyváženému dlouhodo-
bému hospodaření je však zapotřebí tak-
zvaného vícezdrojového financování, ke
kterému máme předpoklady právě díky
našemu širokému zaměření. Proto nabí-
zíme další využitelné kapacity ostatním zá-
kazníkům ze státní i komerční sféry. 

Letos si připomínáme 100 let od vzniku
Československé republiky. Vojenský vý-
zkum se prakticky datuje od této doby
vzniku branné moci československé
a budování armády, i když jeho oficiální
historie se píše od roku 1922. Ve studii
o technice v meziválečném období se do-
čteme: „VTLÚ vykonal se svými před-
chůdci mnoho záslužné práce ve pro-
spěch armády i průmyslu, kdy v součin-
nosti s výrobci formuloval dlouhodobé
výhledy ve vybavování armády výzbrojí
a technikou, navrhoval hlavnímu štábu
technická řešení, a kdy také účinně zasa-
hoval do některých váznoucích a problé-
mových řešení v průmyslu...“ Máte se
čím pyšnit a také na co navazovat. Jaká
je Vaše vize VTÚ v dlouhodobém hori-
zontu? 

V citaci jste definoval aktuální ambici
VTÚ, na kterou bych rád navázal – být
technickou podporou Armády České repu-
bliky, respektive všech ozbrojených a bez-
pečnostních složek státu, a zároveň tvořit
jakési přemostění mezi požadavky státu
a možnostmi českého průmyslu v oblasti
obrany a bezpečnosti. V minulém roce
jsme oslavili páté výročí vzniku VTÚ, jehož
historické kořeny sahají až do 20. let minu-
lého století. Fungování státních výzkum-
ných, vývojových a testovacích center se
osvědčilo a my bychom rádi v rozvíjení
těchto schopností pokračovali, navíc s tou
velkou přidanou hodnotou, kterou je sou-
středění širokých schopností v jediném
celku s možností řešit technické problémy
komplexním způsobem. �
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Konstrukční model může obsahovat li-
bovolně velké konstrukce tvořené
i různými materiály, kombinující

ocel, železobeton, dřevo a hliník. Vytváření
modelu je rychlé a snadné díky dokonalým
nástrojům a rozsáhlé knihovně kompo-
nentů určených k vytváření spojů nebo vy-
ztužování betonových prvků. Práce na pro-
jektech může být urychlena spoluprací více
uživatelů na jednom společném modelu.
Tekla Structures je otevřena velkému
množství formátů, které je možné použít
jako referenční objekty a lze s nimi dále
efektivně pracovat. Stejná otevřenost platí
i pro propojení s jinými programy, napří-
klad pro statickou analýzu. Pomocí pro-
gramu lze efektivně zpracovávat projekty
pro budovy, mosty, průmyslové stavby
a mnoho dalších.

Jednou z mnoha předností Tekla Struc-
tures je možnost tvořit v jednom modelu
konstrukce z libovolného materiálu.
V rámci jednoho modelu mohou být zpra-
covány všechny potřebné konstrukce
a není tedy potřeba je dělit a zpracovávat
vybrané části zvlášť. Tyto možnosti se na-
bízí díky otevřeným knihovnám materiálů
a profilů. Lze vkládat jakékoli materiály pro
prvky, šrouby i výztužné pruty. Definování
nových profilů je snadné a dá se provádět
hned několika způsoby, včetně importu
z DWG. Profily je možné parametrizovat
a tím být při vytváření modelu ještě efek-
tivnější. Otevřená je i knihovna šroubů
a potažmo i tvorba šroubových sestav, dle
požadavků uživatele. V knihovně lze defino-
vat šrouby, podložky, matice spolu s jejich
rozměry a hmotností. Následně lze tyto
prvky kombinovat do šroubových sestav.
Na základě knihovny, tloušťky šroubova-
ného materiálu, počtu a rozměru matic
i podložek Tekla automaticky dopočítává
délku šroubu, který je použit ve výsledném
přípoji.

Všechny knihovny lze přenášet mezi mo-
dely nebo je sdílet s kolegy a mít k dispozici
vždy aktuální knihovny materiálu, profilů
a šroubů.

Silnou stránkou tvorby modelu v Tekla
Structures jsou takzvané komponenty.
Jedná se o makra, která dokáží tvořit pří-
poje a kotvení v ocelové konstrukci, nebo
dokonce tvořit celé prvky jako schodiště,
zábradlí a střešní vaznice. Každá kompo-
nenta má svůj specifický dialog, kde je
možné přesně nastavit požadované vlast-
nosti přípoje jako svary, šrouby a celkovou
geometrii.

Další oblastí, v níž lze komponenty využít,
je vyztužování železobetonových kon-
strukcí. Tekla Structures obsahuje například
makra pro vyztužení desek, stěn, sloupů, zá-
kladových patek, trámu nebo dokonce ce-
lého schodišťového ramene. Komponenty
pro betonové konstrukce dokáží také vytvá-
řet přípoje nebo nové prvky jako například
konzolu na sloupu pro jeřábovou dráhu.

Moderní BIM projektování v Tekla Structures
Tekla Structures je open BIM nástroj pro vytváření 3D konstrukčního modelu, na základě kterého se
automaticky generuje dokumentace libovolného stupně, tedy od studie až po výrobní dokumentaci. 
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Tvorba ocelové konstrukce, přípojů a detailů je snadná a rychlá. Vytváření i těch nejmenších detailů
včetně šroubů a svarů je velice efektivní a intuitivní

Vyztužování železobetonových konstrukcí v Tekla Structures je velice efektivní díky nástrojům
a komponentům. Generovaná výkresová dokumentace je vždy aktuální

Přímé propojení Tekla Structures s Rhino a jeho nástavbou Grasshopper určenou ke grafickému
parametrickému modelování dovoluje vytvářet i složité konstrukce



Stejně jako komponenty pro ocel jsou i ty
pro beton nastavovány jednoduše pomocí
dialogových oken, kde je možné upravit
všechny atributy přípoje nebo vyztužení.

Všechny makra jsou adaptivní a přizpů-
sobují se automaticky profilům, které
k sobě navzájem připojují. Přípoj se auto-
maticky přizpůsobí i při dodatečné změně
profilu.

Tekla Structures obsahuje velice rozsá-
hlou knihovnu komponent pro ocelové
i betonové konstrukce. Další spousta kom-
ponent a rozšíření je přístupná v online kni-
hovně Tekla Warehouse, kde lze nalézt na-
příklad systémová bednění DOKA nebo
PERI, kotevní šrouby Hilti, přípoje a profily
Metsec a mnoho dalšího. Pokud uživatel
potřebuje vytvořit přípoje, které nejsou ob-
saženy v žádné knihovně, Tekla nabízí mož-
nost vytvořit si komponentu vlastní v edi-
toru komponent.

Nezáleží na velikosti projektu, výrobní
i projekční dokumentace musí být vždy ak-
tuální. V programu Tekla Structures se ne-
může stát, že výkresy nejsou aktuální. Vý-
kresy pokaždé obsahují aktuální data mo-
delu. Pokud tedy model neobsahuje chyby,
nemají je ani výkresy a výpisy. Dojde-li ke
změně modelu a výkresy jsou již hotovy,
automaticky se tyto změny projeví ve vý-
kresech a jsou vyznačeny revizním obláč-
kem.

Tekla Structures obsahuje mnoho pře-
dloh pro výpisy i výkresy. Dle požadavků

zákazníka nebo zvyklostí projekční firmy je
samozřejmě možné definovat si vlastní
předlohy anebo upravit předlohy již obsa-
žené v programu. Práce s předlohami pro
výkresy je prováděna v grafickém pro-
středí a výsledek je tedy okamžitě vidi-
telný. Rychlému vytvoření předlohy napo-
máhá možnost použít razítko ve formátu
DWG.

Předlohy výpisů lze přizpůsobit nebo vy-
tvořit úplně nové tak, aby splňovaly poža-
davky zákazníka. V editoru předloh lze vy-
tvářet úplně jednoduché výpisy materiálů
i komplexní výpisy v nejrůznějších formá-
tech.

Schopnost, která je neocenitelná při vy-
tváření rozsáhlých modelů, je spolupráce
několika uživatelů na jednom modelu ve
stejný čas. Řešení Tekla Structures nabízí
hned dvě varianty, jak efektivně spolupra-
covat a sdílet práci v rámci jednoho mo-
delu. Sdílení práce na modelu je možné
skrze firemní síť a nebo pomocí cloudo-
vého řešení Tekla Model Sharing.

Pro rychlou a bezchybnou tvorbu mo-
delu lze do modelu importovat referenční
objekty. Tyto objekty mohou být 3D modely
konstrukce nebo 2D referenční výkresy
zpracované dalšími členy projekčního
týmu. 

Tekla Structures obsahuje konverzní ná-
stroj, který dokáže obecný 3D IFC model
transformovat na základní prvky. S nimi je
možné dále pracovat, jako by byly vymo-

delovány přímo v Tekle. Tento postup může
ušetřit spoustu času a práce.

Kromě univerzálních formátů program
Tekla Structures velice efektivně spolu-
pracuje s dalším softwarem používaným
v projekční činnosti. Jedná se o takzvané
přímé propojení, kde hlavní výhoda spo-
čívá v aktualizaci modelu v obou progra-
mech. Za povšimnutí stojí propojení se
statickým softwarem firmy Dlubal, SCIA,
IDEA Statica nebo Hilti. Tekla Structures
má také přímé propojení s programem
Rhinoceros a jeho nástavbou Grasshop-
per, určenou pro parametrické modelo-
vání. Tekla Structures velice dobře spolu-
pracuje i s projekčními programy, napří-
klad Revit.

Tekla Structures obsahuje nástroje, které
usnadňují a urychlují práci na projektech
všech typů a velikostí. Nabízí přímé propo-
jení se statickými programy, nástroje pro
3D detailování, automaticky generovanou
projekční i výrobní dokumentaci a výkresy,
výkazy materiálu, otevřenost jiným softwa-
rům, referenční modely a podporu řady
formátů. Program nabízí nejmodernější
BIM řešení konstrukcí všech materiálů
v rámci jednoho modelu a tím šetří čas
a další náklady.

Máte zájem o osobní prezentaci a před-
stavení tohoto moderního 3D BIM nástroje
s testováním ZDARMA? Napište nám na
info@construsoft.cz nebo volejte: +420 581
702 457. �

na dosah ruky...

Detailní a přesné informace v BIM modelu dostupné kdykoli 

potřebujete, vysoká úspěšnost projektu, bezchybná výroba

a efektivní provedení stavby. Seznamte se s nejmodernějším

řešením stavebních projektů a získejte spokojené zákazníky.   

www.construsoft.cz
Výhradní dodavatel programu Tekla Structures a Trimble Connect

 e-mail: info@construsoft.cz        tel.: +420 581 702 459



Pane řediteli, evropská energetika prochází
rozsáhlými změnami. Které hlavní faktory ur-
čují její vývoj?

Pokud bych měl vybrat tři nejdůležitější
faktory, které určují vývoj evropské energe-
tiky, jmenoval bych ceny energetických ko-
modit, politická rozhodnutí na úrovni EU
a technologický rozvoj.

Ceny energetických komodit nyní spíše
stagnují – tedy z dlouhodobějšího pohledu,
i když aktuálně ceny ropy, uhlí i elektřiny vý-
znamněji rostou. Poptávka po nich se sice ce-
losvětově zvyšuje, ale technologické změny
v těžbě ji umožňují uspokojit. 

Politická rozhodnutí na EU úrovni se ná-
sledně promítají do pravidel přímo ovlivňují-
cích energetické trhy. Jsme zvědavi na finální
podobu „zimního balíčku“, na to, jak bude vy-
padat konkrétní nastavení klimaticko-energe-
tických cílů pro období do 2030, na to, kolik
bude cíl pro růst obnovitelných zdrojů ener-
gie a pro energetické úspory. Současná nejis-
tota v tak zásadních číslech ke stabilitě sek-
toru rozhodně nepřispívá. Každý běžný zdroj
energie je plánován s životností násobně
delší, než po jakou nyní trh zná základní pa-
rametry poptávky po elektřině.

Technologický rozvoj je markantní zejména
ve třech oblastech: pronikavé zlevnění ener-
gie z obnovitelných zdrojů, rychlý vývoj v ob-
lasti skladování elektřiny a celková digitali-
zace energetického sektoru.

Jakou budoucnost energetiky přinesou tyto
faktory?

Důsledkem určujících faktorů vývoje jsou
trendy, tedy směřování energetiky. Opět vy-
beru tři. 

Tradiční energetika sice stagnuje, avšak
zůstává z řady důvodů nepostradatelnou sou-
částí energetiky. Její pozice je v ČR naprosto
dominantní a tuto roli bude ztrácet jen po-
malu. Tak, jako by bylo plýtváním sešrotovat
pět let staré auto, bylo by i plýtváním zavřít
dvacet let „novou“ elektrárnu. Rovněž vý-
znam klasické, flexibilní energetiky pro stabi-
litu sítě je zcela zásadní a pro další desetiletí
nezastupitelný. 

Růst obnovitelných zdrojů energie a de-
centralizované energetiky je evidentní. Vý-
stavba obnovitelných zdrojů před deseti lety
byla ekonomickým nesmyslem. Dnes jsou fo-
tovoltaika a větrné elektrárny nejlevnějšími
zdroji dodatečné elektrické energie… 

Avšak dlouhodobým úkolem je, jak tyto
obnovitelné a decentrální zdroje zakompono-
vat do energetické soustavy. Své uplatnění
tudíž najdou nejrůznější zdroje – od využití
stávajících elektráren nebo výstavby nových
flexibilních zdrojů přes různé technologie
akumulace energie až po demand side mana-
gement. OZE a decentrální řešení představují
největší růstovou příležitost v oboru.

A nakonec, zákazníci se zaměřují na stále
komplexnější služby spojené s využitím ener-
gie. Potřeby zákazníků se mění. Na významu

získávají energetické úspory, u velkých záka-
zníků probíhá outsourcing energetiky a faci-
lity managementu jako celku. Do této skupiny
patří i rozvoj elektromobility včetně dobíjení.

V důsledku toho všeho dochází ke změně
trhu s energií, což je ovlivněno zejména růs-
tem obnovitelných zdrojů. Nedochází tak
k jeho stále větší deformaci v souvislosti
s dotacemi, které jsou určujícím faktorem je-
jich rozmachu? 

Dlouhodobé strategické zadání bylo jedno-
myslně odsouhlaseno na summitu všech pre-
miérů členských zemí EU. Jeden z bodů jed-
noznačně říká, že podíl energie z OZE má být
významně navýšen. 

Jaký je praktický dopad? Do systému, který
žádné velké objemy dodatečné energie nepo-
třebuje, se musí přidat ještě energie z obno-
vitelných zdrojů. Je nutno ji tam tedy „nac-
pat“ pod tlakem, dotacemi. Zadání pro ener-
getiku se změnilo: Už to není „Chceme nej-
levnější energii“, ale „Chceme nejlevnější
energii při požadovaném růstu obnovitelných
zdrojů“. Tržní mechanismus přitom stále fun-
guje: Cena elektřiny je nízká, protože elek-
trické energie je dostatek či spíše přebytek.
Výhledově, za 10-15 let, se postupně dosta-
neme do situace, že v některých obdobích
bude energie přebytek a cena bude velmi

nízká nebo nulová. A jindy jí zase bude nedo-
statek a cena bude velice vysoká. To vytvoří
obchodní příležitost pro rychlé a flexibilní
zdroje.

K deformacím na velkoobchodních trzích
vlivem OZE dochází. Mnoho starších nebo
malých obnovitelných zdrojů nemá zodpo-
vědnost za odchylku nebo ani povinnost pro-
deje na trhu (direct marketing). Omezování
podpory při záporných cenách také není
uplatňováno vždy. Výsledná podoba „zim-
ního balíčku“ snad přinese mírné zlepšení
a nastaví tržnější podmínky zrovnoprávňující
všechny zdroje energie.

Znamená to, že platby za OZE zase poros-
tou?

To bude záviset na konkrétním nastavení
v ČR. EU pravidla obecně připouští dva hlavní
způsoby, jak podpořit růst obnovitelných
zdrojů. Pro velké OZE jsou to aukce na platbu
za energii dodávanou v dalších 15 letech. Pro
malé OZE to jsou regulované tarify. Oba způ-
soby nakonec navýší příspěvek na OZE.

Pro členské státy EU, které mají HDP na
hlavu nižší než 60 % průměru Evropské unie
(a tedy i pro ČR) přichází do úvahy ještě další
možnost: Při udělení derogací za historické
emise CO2 může stát požadovat, aby je firmy
investovaly mj. i do výstavby obnovitelných

Abychom mohli být nejlepší, ať v tradiční nebo nové
energetice, zaměřujeme se na provozní efektivitu,
řekl CzechIndustry Dávid Hajmán, ředitel Strategie Skupiny ČEZ
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zdrojů. Na takto vzniklé obnovitelné zdroje už
není možné požadovat další podporu, takže
poplatek za OZE se nezvýší.

Vše, co jste uvedl, má dopad na českou ener-
getiku a jejího hlavního hráče, kterým je ČEZ.
Jak konkrétně?

Především dochází k řadě změn, ať vlivem
technologií, regulace nebo měnících se po-
třeb a očekávání zákazníků. To vede ke vstupu
nových hráčů do energetiky, nových konku-
rentů. Obecně jsou pro nás relevantní kroky
zejména tří skupin konkurence: vybraných
tradičních energetických společností, velkých
hráčů z jiných trhů (např. ropného), kteří do
energetiky přicházejí, a malých technologic-
kých společností, které pozice získávají ze-
jména v decentrální energetice.

Z velkých tradičních společností vnímáme
jako silné konkurenty především ty, které již
dokončily interní restrukturalizaci, např. E.ON
s innogy a RWE. Některé opravdu velké spo-
lečnosti rozšiřují svoji strategii o energetiku.
Příkladem mohou být ropné giganty Shell
nebo Total, kteří vstupují na trhy OZE včetně
rozsáhlých investic do vědy a výzkumu,
a vstupují dokonce i do oblasti prodeje elek-
třiny koncovým zákazníkům. Dokladem tech-
nologických společností je Sonnen dodávající
a provozující baterie koncovým spotřebite-
lům nebo TADO, které dodává chytré termos-
taty.

Jakou strategii jste zvolili, abyste obstáli na
trhu při sílící konkurenci?

Strategii ČEZ zakládáme na třech pilířích –
strategických tezích. Jednak chceme patřit
k nejlepším v provozu tradiční energetiky
a aktivně reagovat na výzvy 21. století. Přitom
chceme nabízet zákazníkům širokou škálu

produktů a služeb zaměřených na jejich ener-
getické potřeby. Třetím pilířem je posílení
a konsolidace pozice v regionu střední Ev-
ropy. Každý pilíř tvoří řada aktivit. 

Abychom mohli být nejlepší, ať v tradiční
nebo nové energetice, zaměřujeme se na
provozní efektivitu. Zajistíme dlouhodobý
provoz jaderných elektráren Dukovany a Te-
melín. Dále zefektivňujeme naše obnovené
pánevní uhelné elektrárny, postupně utlu-
míme starší kondenzační bloky elektráren. Tr-
valé zvyšování efektivity distribuční sítě
umožní reálný pokles distribučních tarifů
a současně zajistí stabilní cash flow.

V pilíři zaměřeném na zákazníka chceme
dosáhnout špičkové úrovně v prodeji elek-
třiny, plynu a v péči o zákazníka. Vyvíjíme
nové produkty při využití synergie s energe-
tickými komoditami. Na trh uvádíme nové
business modely, od dodávky zařízení, přes
výrobu, po dodávku elektřiny v místě spo-

třeby. Investujeme do příležitostí a technolo-
gií v raném stádiu, aby si ČEZ vytvářel per-
spektivní pozice do budoucnosti.

Ve třetím pilíři usilujeme o nákup aktiv
anebo společností v zemích se stabilním re-
gulatorním prostředím. Jedná se především
o akvizice OZE a společností rozvíjejících
nové produkty a služby. Zároveň je potřeba
snižovat rizikový profil přes optimalizaci kapi-
tálové a vlastnické struktury, včetně divestic
vybraných aktiv.

Na 18. energetické kongresu jste ve svém vy-
stoupení mj. uvedl, že trh s energií se mění
a stává se komplexní interakcí se zákazníky.
Můžete to více rozvinout?

Asi nejlepší je to konkretizovat na příkla-
dech.

V Národním divadle garantujeme roční
úsporu bez mála 10 milionů Kč a nižší emise
CO2. Jedná se o komplexní řešení na snížení
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energetické náročnosti pro veřejný sektor for-
mou energetické úspory se zárukou, známou
jako EPC. Celkové energetické úspory jsou
velmi významné. Ušetří se více než polovina
původních nákladů.

Druhý příklad je ze sektoru soukromých
firem, z hotelu Jalta na Václavském náměstí
v Praze. Postupnou modernizací prošlo celé
energetické hospodářství.

Lze to shrnout i tak, že v energetice minu-
losti si spotřebitel kupoval především energii,
zatímco dnes si kupuje zejména službu. A na-
bídne mu ji právě společnost ČEZ ESCO.

Jednotlivé společnosti v rámci Skupiny ČEZ
reagují na novou realitu svou specifickou
strategií. V čem spočívá?

Strategie ČEZ je jedna, jednotlivé business
segmenty mají svoje specifické strategie, kte-
rými naplňují celkovou strategii 

V klasické energetice vytrvale usilujeme
o co nejlepší provozování našich elektráren.

Rozvoj ESCO služeb postupuje od organic-
kého růstu po akvizice firem specializujících
se zejména na facility management, klimati-
zace nebo integrovaná řešení pro bytové
domy. Podařila se nám akvizice společnosti
ELEVION, jednoho z největších poskytovatelů
komplexních energetických služeb v Ně-
mecku.

ČEZ Prodej je leaderem v počtu instalova-
ných malých fotovoltaik a rozvíjí nekomoditní
služby, zejména servis vytápění a prodej chyt-
rých termostatů TADO. Digitalizujeme služby,
což vede k vylepšování zákaznické obsluhy.

Distribuce se má připravit na období smart
energetiky a naplnit požadavky, které to
s sebou přinese.

V zahraničním OZE se soustředíme ze-
jména na rozvoj pevninských větrných parků,
případně fotovoltaiky. Cílem je developovat
do roku 2022 objemy na úrovni jednoho z de-
seti největších developerů ve Francii a Ně-
mecku. V minulém období se podařilo
úspěšně realizovat první projekty. 

Pokud jde o Skupinu ČEZ jako celek, tak musí
plnit nejen obchodní, ale i celospolečenské
cíle. Jak se to dá skloubit?

Skupina ČEZ musí plnit řadu cílů. Jedná se
zejména o maximalizaci dividendy, naplňo-
vání SEK, společenskou zodpovědnost a re-
akci na změny v energetice.

Maximalizace dividendy je cílem, který je
blízký většině akcionářů. Jeho plnění souvisí
také se zachováním dobrého ratingu ČEZ.

Naplňování Státní energetické koncepce
vyžaduje získat povolení k provozu na
všechny bloky Dukovan a Temelína, stejně
jako připravovat výstavbu nových jaderných
zdrojů. Znamená to také maximálně využít lo-
kální zásoby uhlí.

Společenská odpovědnost ČEZ musí odpo-
vídat jejímu významu pro celé národní hos-
podářství. Jsme významným zaměstnavate-
lem, podporujeme inovace, vědu a výz kum
v ČR.

Reakce na změny v energetice je imperati-
vem, bez jehož plnění nelze obstát na mění-
cích se trzích. Vyžaduje to rozvíjet obnovi-
telné zdroje a decentrální energetiku, výhle-
dově i další síťová odvětví, např. plynárenství.

V minulosti se nám dařilo naplňovat
všechna očekávání. V současné – rychle se
měnící – energetice, je to velice složité.

Transformace ČEZ je možným řešením, jak
nadále naplňovat mix obchodních a celospo-
lečenských zadání. Mohla by mít i další be-
nefity. Transformace – nejedná se o rozdělení
– umožňuje vznik společností s jasným stra-
tegickým zaměřením jako reakce na změny
v energetice, tj. vznikne „Tradiční Energe-
tika“ se zaměřením na státní energetickou
bezpečnost a výstavbu NJZ, a „Nová Ener-
getika“ se zaměřením na růst a inovace. Dále
umožňuje plnění Státní energetické kon-
cepce (SEK) a ostatních cílů ČR v oblasti
energetické politiky (energetická bezpeč-
nost), tj. kromě alternativy financování no-
vého (jaderného) zdroje, poskytuje státu
plnou kontrolu nad zásobami uhlí SKČ.
A v neposlední řadě by mohla zvýšit hodnotu
společnosti až o desítky miliard korun, tudíž
vytváří hodnotu pro všechny akcionáře,
včetně státu jako majoritního akcionáře

Jste zodpovědný za strategii společnosti
ČEZ. Znamená to mít nejen vizi, ale i dosta-
tek potřebných informací o směrech vývoje
energetiky na našem kontinentě. Jak vidíte
její budoucnost? Nejsme v Evropě příliš za-
hleděni do sebe a přitom ztrácíme reálný po-
hled na světový vývoj?

Určující faktory pro vývoj energetiky dů-
kladně sledujeme a analyzujeme. Řada jich je
globálních, např. cena většiny energetických
komodit nebo rozvoj technologií. Některé fak-
tory jsou spíše evropské, třeba cena povole-
nek na emise CO2 a většina regulace kolem
OZE a energetických úspor. Sledujeme i do-
pady národních rozhodnutí – např. uzavření
jaderných elektráren v Německu, uzavření
uhelných elektráren v Nizozemí nebo Itálii
nebo francouzskou politiku v oblasti OZE.

Zahledění Evropy do sebe se v ČR někdy
zmiňuje v souvislosti s řešením globálního
oteplování a dekarbonizace. Jiný pohled na
věc však je, že evropský příklad ve skuteč-
nosti táhne: Jakkoli prezident Trump odmítl
Pařížskou úmluvu, řada amerických států ji
dobrovolně hodlá naplňovat. Systém obcho-
dování s CO2 má nejen Evropa, ale i několik
provincií v Kanadě a několik oblastí v USA,
Nový Zéland, Jižní Korea a Čína. Naopak jestli
u nás v ČR v něčem ztrácíme reálný pohled
na světový vývoj, tak je to vnitřní akceptace
budoucí role obnovitelných zdrojů. Snad vli-
vem nešťastného fotovoltaického boomu
z roku 2008 jsme k nim maximálně nedůvě-
řiví. A i přes skepsi je zapotřebí hledět na
dnešní realitu, nikoli do jakkoli nepříjemné
minulosti.

Při nedávném představení World Energy
Outlook 2017 v Praze mimo jiné zaznělo, že
cena energie v Evropě je vyšší než v USA
a z tohoto důvodu některé společnosti z ob-
lasti petrochemického průmyslu a hutnictví
tam zvažují přesun výroby. Může takový stav
nastat nebo je to spíše brnkání „na nervy“
energetickým společnostem?

Ve Spojených státech mají v řadě oblastí
elektřinu levnější díky boomu břidličného
plynu. Jako palivo je tam na jednotku energie
dokonce levnější než uhlí. Koncová cena elek-
třiny navíc ve většině států není zatížena tak
velkým příspěvkem na OZE jako v Evropě.

Cena energie je ale jen jedna z mnoha slo-
žek podnikatelského prostředí. Pro většinu
oborů je však mnohem významnější cena

práce a míra zdanění nebo predikovatelnost
prostředí a vymahatelnost práva. 

A v neposlední řadě, my se pohybujeme
v elektroenergetice, výroba elektřiny je terito-
riálně napojena na spotřebu, přesun není
možný.

Otázka na závěr, z některých studií zpraco-
vaných v Česku vyplývá, že za pár let může
nastat situace, kdy se dostaneme do deficitu
ve výrobě elektřiny a budeme nuceni ji do-
vážet. Je důvod k obavám, pokud ano, tak
co třeba udělat, abychom se nevrátili do ob-
dobí centrálně řízené ekonomiky, kdy tomu
tak bylo? 

Předně je potřeba uvést, že obchodování
s elektřinou, její vývoz nebo dovoz, jsou zcela
běžné. ČR má v rámci EU jednu z lépe propo-
jených soustav s okolními státy a to je určitě
dobře. Obchodování přispívá k pokrytí poža-
dované spotřeby.

Nicméně, je velice nepravděpodobné, že
se deficit objeví v brzké době. Dnes jsme ve
velice luxusní pozici, kdy rezervní výkon do-
sahuje přes 30 % špičkové poptávky. V dů-
sledku environmentální legislativy (BAT)
a s přihlédnutím k vývoji cen CO2 budou ně-
které elektrárny po roce 2020 uzavřeny. Re-
zervní výkon tak klesne na úroveň 10 % špič-
kové poptávky, což je stále ještě víc, než mají
některé státy EU dnes.  

Současné konvenční elektrárny však stár-
nou a nové se nevyplatí stavět. Nakonec se
nedostatek výkonu – spíše později než dříve
– projeví. V jiných státech jsou tomu už
mnohem blíže. Řešením jsou různé kapa-
citní mechanismy, systémy platby za kapa-
citu, která je k dispozici, byť třeba nakonec
není použita. Poměrně dobrým příkladem
pro ČR může být Německo, které nedávno
u Evropské komise notifikovalo kapacitní
rezervu. �
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VHradci Králové se konala již po čty-
řiadvacáté nejvýznamnější konfe-
rence v oboru teplárenství v České

republice Dny teplárenství a energetiky.
„Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství
a energetiky“ obsahují konkrétní body,
které chce Teplárenské sdružení České re-
publiky prosazovat.

Předseda výkonné rady Teplárenského
sdružení České republiky Mirek Topolá-
nek ve svém úvodním referátu upozornil
na obtížnou ekonomickou situaci teplá-
renství a zásadní význam, který může
v jeho ekonomické stabilizaci sehrát při-
dělování povolenek na výrobu elektřiny
výměnou za modernizační investice po
roce 2020. 

Pokud má teplárenství přežít, nelze z něj
odčerpávat finanční prostředky, naopak je
potřeba přidělováním povolenek motivo-
vat provozovatele soustav zásobování tep-
lem k investicím především do jejich mo-
dernizace a využití obnovitelných zdrojů
energie.

S velkým ohlasem se setkala nově zave-
dená sekce „Využití akumulace energie
v teplárenství“, kde se diskutovalo o re-
formě trhu s elektřinou, hrozbách a příleži-
tostech, které z toho vyplývají, a o možnos-
tech využití akumulace tepla a elektřiny
v teplárnách. Účastníky zaujal příspěvek
Ladislava Ochrany o rozšíření akumulač-
ních schopností zdroje Červený mlýn
v Brně.

Účastníky konference opět velmi zaujala
sekce „Péče o zákazníky v teplárenství“,
v níž se diskutovalo o možnostech zlepšení
péče o zákazníky tepláren. Hana Zíková
představila projekt partnerství mezi teplár-
nou IROMEZ, jejími zákazníky a městem
Pelhřimov. Přihlášením do věrnostního
programu teplárny ušetřila průměrná do-
mácnost díky dlouhodobé smlouvě za rok
až 2000 korun.

Místy bouřlivé výměny názorů byli
svědky účastníci sekce „Odpady a jejich
energetické využití“. Podle Jaromíra Man-
harta, ředitele odboru odpadů Ministerstva
životního prostředí, je kritickým místem
pro rozvoj oběhového hospodářství
v České republice vysoká míra skládkování
komunálních odpadů. Zákaz skládkování je
proto nutné doplnit zvýšením skládkova-
cích poplatků a prosadit další opatření. Je
nutné urychleně prosadit nový zákon o od-
padech reálně posilující principy oběho-
vého hospodářství a udržitelného naklá-
dání s odpady.

„Velmi mě těší nebývale vysoká účast
na letošní konferenci. Je vidět, že tepláren-
ská obec nečeká se založenýma rukama, až
za nás problémy někdo vyřeší, a velmi ak-
tivně se zajímá o nové trendy v energetice
a příležitosti pro rozvoj oboru,“ uvedl
Mirek Topolánek.

Konference byla tradičně koncipována
jako odborné fórum pro zástupce tepláren,
technologických firem, samospráv, byto-
vých družstev i společenství vlastníků.
S referáty vystoupili významní experti
z ministerstev, asociací, vysokých škol
i partnerských společností. Svou účast při-
slíbil také ministr průmyslu a obchodu
Tomáš Hüner, urgentní pracovní povin-
nosti však nakonec jeho vystoupení ne-
umožnily. �

Hradec Králové 24. a 25. 4. 2018

Teplárny apelují na vládu, aby pokračovala 
v přidělování povolenek na čisté investice
Teplárenství může sehrát významnou úlohu při naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky
do roku 2030. Nachází se však v obtížné ekonomické situaci a současně od něj legislativa ochrany
ovzduší vyžaduje značné investice. Účastníci čtyřiadvacátého ročníku konference Dny teplárenství
a energetiky v Hradci Králové proto apelují na vládu, aby pokračovala v přidělování povolenek výměnou
za čisté investice i po roce 2020 a pomohla tak s modernizací oboru a udržení cen tepla.

1. Apelujeme na vládu České republiky, aby se zabývala obtížnou
ekonomickou situací teplárenství, která v kombinaci s nerealis-
tickými požadavky v oblasti snižování emisí může přerůst ve vá-
žnou krizi a ohrožení energetické bezpečnosti již kolem roku
2021 a může mít i dopad na ceny tepla. Je potřeba nastavit pod-
mínky podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny
a tepla (KVET) pro další období a podporu odpovídajícím způ-
sobem navýšit.

2. Teplárenství by mělo ve IV. obchodovacím období EU ETS získat
odpovídající podíl bezplatné alokace emisních povolenek výmě-
nou za investice. Prioritou jsou rekonstrukce tepelných sítí, pře-
chod z páry na horkou vodu a využití obnovitelných zdrojů energie. 

3. Považujeme za nezbytné zapojit teplárny do konceptu smart
grid, a to včetně přiměřené úhrady za služby, bez nichž se elek-
trické sítě neobejdou v důsledku narůstající decentrální výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a akumulace elek-
třiny.

4. Očekáváme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude věnovat
maximální pozornost vyjednávání balíčku legislativy „Čistá
energie pro všechny Evropany“ a zejména specifikům tepláren-
ství a udržení jeho konkurenceschopnosti vymezeným ve schvá-

lených národních pozicích k jednotlivým legislativním návrhům.
V návaznosti na schválení balíčku je pak nezbytné zahájit práce
na novém energetickém zákonu.

5. Jsme přesvědčeni, že teplárenství může hrát významnou roli při
naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky do
roku 2030, je však zapotřebí připravit včas právní rámec a sta-
bilní předvídatelné podmínky pro investory.

6. V souladu se Státní energetickou koncepcí požadujeme srovnání
ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných
zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. V rámci nasto-
lení rovnováhy je třeba zavést uhlíkovou daň pro zařízení neza-
hrnutá do systému emisního obchodování a současně přesu-
nout dodávky tepla do nižší sazby daně z přidané hodnoty
(DPH).

7. V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit
ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového regulačního
rámce a stanovit regulační periodu i pro teplárenství tak, aby se
dala predikovat rentabilita legislativně vyvolaných modernizací
výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouho-
dobém horizontu zvážit přístup k systému fungování regulace
v teplárenství.

Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství a energetiky



Na kogeneraci narážíme v Česku
čím dál častěji. ČEZ ESCO pro-
střednictvím své dceřiné firmy

ČEZ ENERGO nyní provozuje celkem 118
kogeneračních jednotek v různých loka-
litách po celé republice. Jde o kombino-
vanou výrobu elektřiny a tepla, při které
je tzv. odpadní teplo efektivně využíváno
například pro ohřev horké vody nebo
k vytápění budov. Decentrální výroba
elektřiny a tepla se většinou nachází tam,
kde se také energie spotřebovává, a tím
také dochází k minimalizaci jejích ztrát
distribucí. 

„Jde o technologii na míru pro 21. sto-
letí a součást soudobého trendu, kterým
se energetika ubírá. Desítkám našich zá-
kazníků navíc vlastní kogenerace garan-
tuje spolehlivost dodávek,“ vysvětluje
generální ředitel ČEZ Energo Michal Rzy-
man.

Kogenerace je vhodným řešením
energetických úspor zejména pro velké
odběratele tepla, k nimž se řadí průmys-
lové podniky, lokální komunální výtopny,

Kogenerace uspoří průmyslu, městům i lázeňství 
Efektivní využití tzv. odpadního tepla, minimalizace ztrát při výrobě elektřiny a s tím spojené finanční
úspory jsou hlavními důvody, proč si stále více průmyslových podniků, měst či lázeňských areálů
nechává od ČEZ ESCO instalovat kogenerační jednotku.
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nemocnice a zdravotnická zařízení, školy,
hotely a lázeňské areály či obchodní
a sportovní centra. Kromě stabilizace do-
dávek a ceny tepla může toto zařízení, ať
již instalováno v budově, nebo v kontej-
nerovém provedení, fungovat také jako
záložní zdroj zajišťující dodávku elektřiny
v případě rozsáhlého výpadku el. ener-
gie, tzv. blackoutu. A v neposlední řadě
šetří palivové zdroje (zejména zemní
plyn) a snižuje emise CO2. Jejich kon-
krétní úspora závisí na velikosti jednotky
včetně jejího provozu a je vyčíslena k vý-
robě elektřiny dle energetického mixu
České republiky. 

Pro instalaci kogeneračních zdrojů
platí kromě technických a finančních li-
mitů i legislativní mantinely, a to hlavně
posouzení vlivu nové technologie na ži-
votní prostředí. Jde o přísné emisní
a hlukové hranice, které musí být při pro-
vozu kogeneračních zdrojů ze zákona do-
drženy.

Levnější pára pro Hamé

Vyprojektovat zdroj pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla, postavit ho
a pak provozovat, to je osvědčené řešení
ČEZ ESCO a jeho dceřiných firem, které
přináší výhody už více než stovce zákaz -
níků napříč ČR. Například společnosti
Hamé, která je největším českým zpraco-
vatelem chlazených a trvanlivých potra-
vin. S nejrůznějšími druhy potravinář-
ských výrobků se jí daří nejen na českém
trhu, ale rovněž na 40 zahraničních tr-
zích. Hamé má tři výrobní závody na Mo-
ravě. Největší z nich, v Babicích na Uher-
skohradišťsku, prošel v loňském roce
modernizací technického zázemí. Firma
letos hodlá investovat také do moderni-
zace výroby. „Snažíme co nejvíce zefek-
tivňovat nakládání se všemi zdroji
včetně energie, protože její cena se do
budoucna bude spíše zvyšovat,“ konsta-
tuje výrobně-technický ředitel skupiny
Hamé Petr Novák. 

Konzervace potravin je energeticky
náročná činnost. Výroba zeleninových,
masových a dalších konzerv průmyslo-
vým způsobem spotřebuje nemalé
množství tepla, elektřiny, páry, případně
i plynu. A jde také o to, aby se energie
pokud možno neztrácela. I proto v Hamé
vsadili na kogeneraci, a nemuseli přitom
vynaložit žádné investiční náklady. Pos -
kytl je totiž dodavatel, v tomto případě
ČEZ Energo a výrobce kogeneračních
jednotek TEDOM. Energetici kogene-
rační jednotku vyprojektovali a spolu
s ní instalovali a postavili rovněž nutné
rozvody tepla a plynu a distribuční tra-
fostanici.

Ročně vyrobí kogenerace v Hamé
téměř 8 tisíc gigajoulů tepla, což se
rovná zhruba desetině spotřeby firmy.
Celkově podnik jejím provozem ročně
ušetří zhruba milion korun. Elektřinu ze
zařízení odesílá ČEZ Energo do distri-
buční sítě, k tomu si od podniku prona-
jímá část prostoru kotelny, za což mají
v Babicích příjemný měsíční příjem
navíc.

Prostějov topí úsporně a efektivně

Významnou proměnou prochází vytá-
pění domácností, škol i dalších budov
v Prostějově díky aktivitě Domovní
správy Prostějov (DSP). Ta si nechala
zpracovat několik nezávislých studií pro
potvrzení záměru instalovat kogenerační
jednotky v reakci na odpojení některých
domů od centrálního vytápění. „Už nyní
můžeme toto rozhodnutí hodnotit jako
velice dobré, neboť i díky tomu se nám
podařilo snížit cenu tepla na rok 2018
tak, že každá domácnost uspoří několik
tisíc korun. Se stávající plánovanou
cenou 418 Kč za GJ bez DPH se řadíme
k nejlevnějším v regionu a při této částce
se už nevyplatí výstavba vlastní plynové
kotelny,“ uvedl jednatel Domovní správy
Prostějov Vladimír Průša. Velkou část te-
pelného hospodářství nyní zajišťují čtyři

moderní kogenerační jednotky s celko-
vým výkonem přesahujícím 4,5 MWe,
které instalovalo a následně také provo-
zuje již zmíněné ČEZ Energo. Do zařízení
investovalo 106 milionů korun. Další ná-
klady na výměnu kotlů zajistila přímo
DSP. Celkový výkon všech jednotek pro-
vozovaných v lokalitě Prostějov společ-
ností ČEZ Energo přesáhl 8 MWe. Ná-
městek prostějovské primátorky Jiří Po-
spíšil potvrdil, že způsob finančních
úspor na vytápění hledalo město Prostě-
jov již delší dobu: „Spolupráce na reali-
zaci kogeneračních jednotek se ukazuje
být tou správnou cestou, kterou lidem
zabezpečíme i do budoucna co nejvý-
hodnější podmínky moderního vytápění
domácností za přijatelnou cenu.“

Lázeňská energetika

Lázeňské areály jsou většinou rozlehlé,
mají rozsáhlé rozvody a vzhledem k po-
vaze jejich činnosti jde často o energe-
ticky náročné provozy. O to větší se zde
otevírá prostor úsporám a firmy jako
ČEZ ESCO tu vidí zajímavý byznys. Jed-
nou z cest je rekonstrukce, druhou je sa-
motný úsporný a spolehlivý provoz stá-
vajících zařízení. S nedostatkem technic-
kých pracovníků na trhu se totiž řada
firem a organizací, které mají energetiku
jako podpůrný provoz, obrací k outsour-
cingu svých energetických hospodářství.
Než by těžko sháněly na trhu práce vlast-
ního energetika, radši to svěří externí
firmě. 

I v Luhačovicích tak starost o energe-
tiku svěřili společnosti ČEZ ENERGO,
která zde bude kogenerační jednotku
Tedom Quanto 1000 podle smlouvy pro-
vozovat minimálně 15 let. Má instalo-
vaný elektrický výkon 999 kW a tepelný
výkon 1274 kW a ročně zajistí dodávku
tepla v objemu 15 850 GJ. Příklad Luha-
čovic dále ukazuje, že kogenerace může
být jen jednou ze složek revitalizace
energetického hospodářství. Lázně záro-
veň modernizovaly rozvody tepla, vybu-
dovaly nové předávací stanice i rekon-
struovaly kotle z parních na horkovodní. 

Kogeneraci si chválí rovněž v lázních
Karlova Studánka v Jeseníkách. „Očeká-
váme primárně zajištění řízení spolehli-
vého chodu energetického hospodářství
lázní, včetně garance dodržování legisla-
tivních povinností, které jsou kladeny na
provozovatele energetických zařízení.
Doufáme, že specialisté z ČEZ ESCO
budou přicházet i s nápady na optimali-
zaci provozu, která nám může přinést do-
datečné provozní úspory,“ vysvětluje Ví-
tězslav Hrazdil, technický manažer zod-
povědný za energetické hospodářství
lázní Karlova Studánka. Lázeňský areál
tvoří celkem 20 objektů, z nichž většina
byla vybudována v devatenáctém století
ve švýcarském chatovém stylu. Provoz
energetiky tu převzala firma ČEZ Energe-
tické služby, další dcera ČEZ ESCO. Vedle
celkem sedmi kotelen na zemní plyn
a kogenerační jednotky se zároveň stará
o lokální distribuční soustavu s celkem
deseti kilometry elektrických a tepelných
rozvodů. �
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Je tomu deset let, co závěry své expertní
analýzy publikovala Nezávislá odborná ko-
mise pro posouzení energetických potřeb
České republiky v dlouhodobém časovém
horizontu – tzv. Pačesova komise. Jak jako
její bývalý člen hodnotíte její činnost, co je
na závěrech komise dodnes přínosné?

Velkým pozitivem Pačesovy komise bylo
už její složení. Sešli se tam lidé z branže,
profesoři, manažeři, odborníci, kteří měli
za sebou jak provoz v energetice, tak i pro-
jektovou činnost. Zkrátka, „Páni energe-
tici“ se vším všudy, jak z akademického
prostředí, tak ze světa praxe.

Mohl bych jednoho po druhém zmiňo-
vat a stavět na piedestal, ale to bychom za-
plnili všechen prostor pro dnešní rozhovor.
Vzpomínám si namátkou na bývalého ge-
nerálního ředitele ČEZ doktora věd Miro-
slava Kubína, dále profesora Františka
Hrdličku, docenta Petra Otčenáška a další,
kteří v energetice celý život působili a kteří
energetikou žili.

Cením si toho, že tam probíhala věcná
diskuze. Hovořili jsme o tom, jak vypadá
energetika dnes, jaké máme možnosti
a kam chceme, aby směřovala. Ostatně,
podle závěrů komise se začala utvářet ak-
tualizace Státní energetické koncepce
v roce 2009. Byly kolem toho velké diskuze.
Ale když si vezmu schválenou Státní ener-
getickou koncepci, tak z nějakých osmde-
sáti procent se v ní závěry komise odrážejí.

Například i v oblasti jaderné energetiky či
teplárenství?

V jaderné energetice nám bylo jasné, že
pokud se nevyřeší konec palivového cyklu,
tak se nemáme moc o čem bavit. Nebylo
to ale jednoznačné, neklonili jsme se na
druhou stranu k názorům, že jaderná ener-
gie už nikdy ne, byť si to mnozí politici
tehdy přáli, zejména ti takzvaně zelenější
z nich. Konstatovali jsme, že do energetic-
kého mixu v naší republice jádro zkrátka
patří a že bude třeba dalších analýz, jak na-
ložíme s jádrem a potažmo s celým ener-
getickým mixem vlastně dál. Už Pačesova
komise například konstatovala, že jaderné
elektrárny nemůže stavět soukromá firma,
že tam musí být podíl státu a stát musí
určit varianty rozvoje jaderné energetiky.

Probírali jsme i další ožehavé věci, na-
příklad prolomení, či neprolomení limitů
těžby hnědého uhlí na lomech Bílina
a ČSA. Pohlíželi jsme na to ze všech stran,
nejenom z hlediska environmentálního, ale
i z hlediska využití hnědého uhlí v tepláren-
ství, respektive jaký by to mělo dopad,
kdyby teplárenství přešlo na jiné palivo,
například na zemní plyn. Vzpomínám si, že
už tehdy jsme počítali se zdražováním
zemního plynu a s dopadem tohoto zdra-
žení na ceny tepla. Po roce 2008 pak sku-
tečně došlo k velkému nárůstu ceny zem-
ního plynu, mnoho domácností se začalo

od plynu odpojovat a přecházelo zpět na
tuhá fosilní paliva.

Co se týká spotřeby a dodávek ropy
a zemního plynu, řešil se i stav ropovodů
a plynovodů za hranicemi České republiky.
Z tohoto pohledu nám vycházelo, že dlou-
hodoběji se opírat pouze o ropovod
Družba by vzhledem k jeho technické kon-
dici nemuselo být dvakrát prozíravé.

Co by bylo vhodné z aktivit tehdejší ko-
mise naopak připomenout, oživit?

Dodneška mne mrzí, že takříkajíc u ledu
zůstalo naše doporučení tehdejšímu pre-
miérovi, aby i další vlády vytvářely nezá-
vislé odborné komise, které budou analy-
zovat a komentovat momentální stav
české energetiky. Považuji to za důležitou
zpětnou vazbu, za zrcadlo, do něhož by
měla nahlížet každá strategicky uvažující
vláda. 

Bohužel místo toho vznikla Rada pro
energetickou a surovinovou strategii ČR,
která však v určité míře postrádala onu
nezávislost, apolitičnost a nadhled Pače-
sovy komise. Byly v ní spravedlivě zastou-
peny sice všechny rezorty, ale přesto se
domnívám, že pro vládu by bývalo bylo
cennější, kdyby se na společné platformě
opět sešli nezávislí odborníci. Už jen
proto, že se dokáží dívat na energetiku
především z hlediska odborného a jsou
schopni předložit k veřejné diskuzi několik
variant dlouhodobého směřování energe-
tiky a z nich vyplývající doporučení a to
vše bez ohledu na momentální politická
přání, či tlaky. Pokud rezorty ovládají po-
litici, tak se logicky neubráníte tomu, aby
se vám do odborných analýz a strategií
neinfiltrovala ta aktuální političnost, která
ne vždy řešení daného problému posune
dopředu. Proto potřebujete experty, je-
jichž úkolem je nastavit parametry, zana-
lyzovat nabízená řešení, upozornit na jed-
notlivá rizika včetně hodnocení míry jejich
naplnění. Posléze přichází čas politiků,
kteří při vědomí uváděných rizik a příleži-
tostí rozhodnou o nastoupeném směru
a zvoleném tempu. 

Byl tehdy už prostor pro to řešit symbiózu
české a unijní energetiky, zejména v legis-
lativě? 

Stupňující vliv evropské legislativy na
energetiku v České republice jsme už ten-
krát částečně řešili. A to v té době ještě
nebyl třetí energetický balíček, ani další ba-
líčky, které nám Evropská komise naděluje.
Dospěli jsme k závěru, že co se týká Evrop-
ské unie, do budoucna bude velmi obtížné
překročit fakt, že každý stát má svoji ná-
rodní energetiku založenou trochu jinak.
Bude velmi obtížné dosáhnout nějaké
smysluplné, efektivní unifikace těchto ná-
rodních energetik. Což se mimochodem
naplnilo.

Jak vidíte platnost závěrů, ke kterým se
došlo ve vztahu k Státní energetické kon-
cepci? Změnilo se od té doby něco tak, že
by se to mělo začít – nejlépe ihned – pře-
dělávat?

Aktualizace probíhala od roku 2009. Pro-
cházela různými diskuzemi, úpravami
a verzemi, což v úhrnu trvalo celkem šest
let. Původně se počítalo s tím, že se upraví
energetická koncepce z roku 2004. Nic-
méně do těchto debat záhy začala vstupo-
vat evropská legislativa, zejména třetí libe-
ralizační balíček a další normativy. Museli
jsme proto do energetické koncepce nasta-
vit trochu jiné parametry a samozřejmě ne-
opomenout třeba i diskuze ohledně změny
klimatu a vůbec snižování emisí CO2. Dříve
aktualizace více vycházely ze strany vý-
roby, nikoliv spotřeby. Nám bylo ale jasné,
že pokud se bude vytvářet nějaká další
koncepce, tak musíme mít jasnou před-
stavu, jaká bude spotřeba elektrické ener-
gie v rámci jednotlivých odvětví hospodář-
ství.

Absence dlouhodobé strategie rozvoje
českého průmyslu, tedy to, kam by se prů-
mysl měl ubírat a proč, bylo to, co nám ze
začátku chybělo snad nejvíce. Od čeho ji-
ného pak chcete v koncepci rozvíjet spo-

Musíme najít rovnováhu mezi výrobou a reálnými
podmínkami pro snižování emisí skleníkových plynů,
řekl CzechIndustry Vladimír Vlk, členy Rady ERÚ
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třebu energie? Dalším nedostatkem byly
absentující pohledy na teplárenství. Teorie
někdejších představitelů MPO, že tepláren-
ství se zlokalizuje a vyvine se z možnosti
ovlivňování státem, se nakonec ukázaly
být liché. Pořád máme přes jeden a půl mi-
lionu domácností napojených na centrální
zásobování teplem. Pokud se všichni
budou odpojovat a vytvářet své decen-
trální zdroje, co to udělá s životním pro-
středím? 

Jsou závěry Pačesovy komise směrem
k Státní energetické koncepci stále plat -
né?

V obecné rovině ano. Vyvážený energe-
tický mix, efektivita v rámci spotřeby elek-
trické energie a další závěry či předpoklady
stále platí. Ale uvědomte si, že koncepce
byla vypracována s výhledem do roku
2040 a nepočítá tudíž se změnami, které
nastanou právě po tomto roce – týkají se
třeba konce uhelné éry v Českých zemích.
A co otázka energie z jádra? Po roce 2035
se budou odstavovat jednotlivé bloky Du-
kovan. I to bude mít determinující vliv na
složení budoucího mixu. Zásadně to
ovlivní naše dnešní rozhodování o tom,
jakou perspektivu jádru přisoudíme. Další
aktualizace energetické koncepce je tudíž
nasnadě. 

A to jsem nezmínil například zimní balí-
ček, kvotaci obnovitelných zdrojů, úsporná
opatření atd.

Osobně jsem přesvědčen, že Evropa
v oblasti energetiky někdy opomíjí ele-
mentární ekonomické počty mezních ná-
kladů a mezního užitku, nebo jednoduše –
nepoužívá zdravý selský rozum v otázce
únosnosti. Předloňské analýzy v tomto
směru dospěly k závěru, že maximální udr-
žitelný podíl obnovitelných zdrojů by (v té
době v České republice) neměl překročit
18,5 %. Vyšší podíl nevidím reálně, už jen
proto, že z geografického hlediska pro to
nemáme předpoklady. Musíme najít rov-
nováhu mezi výrobou a reálnými podmín-
kami pro snižování emisí skleníkových
plynů. Ale nikoliv pouze v rovině chtění,
v rovině politických proklamací, které na
kancelářském papíru vypadají možná
úchvatně, ale nemají naději být naplněny

praxí. I z tohoto důvodu by ministerstvo
mělo začít připravovat aktualizaci energe-
tické koncepce.

A co by ta nová aktualizace měla, či lépe
řečeno mohla obsahovat?

Zastávám názor, že je namístě diskuto-
vat, do jaké úrovně a podrobností by měly
být propracovány územní energetické kon-
cepce. O tom se mluví řadu let a do jisté
míry to ukotvuje i zákon o hospodaření
energií. Obce s rozšířenou působností už
by si mohly dělat svoje územní koncepce.
Stát neumí dopodrobna vnímat všechny
lokální nuance, včetně těch environmentál-
ních. Postrádám energeticko-environmen-
tální mapu, to znamená co, kde a na jakém
území může být. A to už se dostáváme
i k obnovitelným zdrojům. Nemůžeme je
stavět všude a plošně, jako jsme to teď za-
žili například s fotovoltaikou, ale je potřeba
je stavět smysluplně, využitelně a podle
jednotící a logické strategie rozvoje. Využití
obnovitelných zdrojů musí být co nejefek-
tivnější. Tam, kde nefouká, nebudeme
umisťovat větrné elektrárny jenom proto,
že na to máme k dispozici dotace. 

Když to opět vztáhnu na fotovoltaiku.
Vyrábíme sice elektrickou energii, ale za
jakou cenu? Za cenu mizerné efektivity, což
není dané jenom technicky, či kvalitou da-
ného zařízení, ale také místními klimatic-
kými podmínkami. Přitom územní energe-
tické koncepce by mohly pro danou loka-
litu doporučit ten optimální energetický
zdroj. Z čehož pak stát, odpovědný za sy-
stémová řešení, může vycházet.

Jak tedy vidíte budoucnost české energe-
tiky? 

Dostávám často otázku, která s tím sou-
visí. Zda jsem pro centralizaci, či decentra-
lizaci české energetiky. Samozřejmě, ener-
getika v českých zemích vznikala decen-
trálně. Průmyslová střediska si budovala
svoje energetické zdroje, přebytečnou
energii nabízela vně svých areálů. Tohle je
tradice našeho průmyslu ještě hluboko za
první republiky. Obrat začal až v padesá-
tých letech, za industrializace takzvaně so-
větského typu. Začali jsme stavět systé-
mové elektrárny, lokální ostrovy se propo-

jovaly. Pokud ale chceme stavět na obno-
vitelných zdrojích, tak těm centralizace
moc nesvědčí. Budoucnost vidím ve vzá-
jemné symbióze mezi centrálem a decen-
trálem. Každý má své plusy a minusy,
takže otázkou dneška je nalézt optimální
vyváženost.

Takže jste v tomto ohledu pesimistou
nebo optimistou?

Dneska je energetika složitější. Není tak
statická, jak bývala, nemá potřebu té cen-
trálnosti jako kdysi, ovšem její základní
portfolio má stále těžiště v centrálních
zdrojích, ať s tím souhlasíme nebo ne. Čas
decentrálů nové generace jistě ještě přijde,
teď musíme dávat veliký pozor na jejich
potenciální zátěž pro regionální životní
prostředí. Říkáme, že jsme očistili ovzduší,
faktem je, že jsme snížili oxidy síry, ale ku-
příkladu sídlištní kotelny nám zase zvyšují
oxidy dusíku. U biomasy hodně záleží na
obsahu vody, která ovlivňuje kvalitu spalo-
vání a tvorbu znečišťujících látek.

Problémem jsou plasty, jimiž je planeta
zahlcena. Můžeme je energeticky využít,
aniž bychom nedevastovali ovzduší spali-
nami? A co likvidace ekologicky rozložitel-
ných komunálních odpadů? Za několik let
je nebudeme moci skládkovat, přičemž
velké kompostárny asi také nebudeme
chtít stavět na každém volném nároží… 

Takže co s tím? To jsou všechno pro hle-
dání vhodných energetické zdrojů velké
výzvy, náročné z hlediska investic. Jen nej-
větší naiva, který nikdy nic neslyšel o Indii
nebo Číně, si může myslet, že spotřeba
energie bude celosvětově výrazně klesat. 

Takže jestli jsem optimista, či ne – takhle
otázka nestojí. Pesimista si může myslet,
že vývoj povede k energetické neudržitel-
nosti a k rozpadu soustav. Optimista zase
bude tato nebezpečí bagatelizovat. Mů-
žeme se ale shodnout, že energetika bude
jiná – dynamičtější, náročnější na regulaci,
na kvalitu, na dostatek náhradních zdrojů.
Je to hledání cest. Nic víc, nic míň. Ale
právě proto – být energetikem je životním
posláním.

Od srpna minulého roku jste jedním z pěti
radních Energetického regulačního úřadu?
Máte-li možnost srovnat své působení
v Pačesově komisi s vedením našeho
energetického regulátora, vidíte tam ně-
jaké paralely?

Určitě v tom, že jak v komisi, tak v ERÚ
je hodně kvalitních odborníků, expertů ve
svém oboru. Ve srovnání s komisí je bez-
prostřední vliv ERÚ na okamžité chování
trhu samozřejmě neporovnatelný. Stejně
jako Pačesova komise, tak i ERÚ je pro
mne výzvou. Máme před sebou několik klí-
čových úkolů, jako například přípravu pá-
tého regulačního období, implementace
Zimního balíčku, musíme funkčně nastavit
aukce u obnovitelných zdrojů, energetický
zákon novelizovat a doplnit o nové trendy
v energetice, jako například o akumulaci
energie a mnohé další. Důležitá bude
i změna tarifní struktury, kde naše expertní
týmy aktuálně hledají optimální podobu
příštích tarifů. Klíčové je i nadále dosaho-
vat co největší míry efektivity a racionali-
zace při využívání elektrizační soustavy. �
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