
V minulých dnech jste podepsal se zástupci
společnosti innogy SE smlouvu o společných
trénincích kybernetické bezpečnosti v trénin-
kovém centru innogy, které bude založeno ve
Frankfurtu nad Mohanem. Co pro vaši společ-
nost tato smlouva představuje?

Je to skvělý projekt. Jsme šťastní, že právě
naší společnosti se daří propagovat a prosazo-
vat kybernetickou bezpečnost orientovanou na
lidský faktor, nejen výhradně na odlidštěné
technologie. Tréninkové programy budou
komplexní a budou pokrývat růžné druhy hro-
zeb, včetně hybridních. Bezpečnostní experti
jsou pro ochranu společností přinejmenším
stejně důležití jako bezpečnostní technologie.
Technologie bez vzdělaných lidí jsou jen hro-
madou železa, která vás vydá do rukou někoho,
koho vůbec neznáte a nemáte šanci ovlivnit
jeho výběr. Je skvělé, že v innogy SE to vidí po-
dobně a rozhodli se být v této oblasti co možná
nejvíce nezávislí. Je to projev zdravého rozumu
a patřičné dávky sebevědomí. 

Škody způsobené hackery jdou každoročně do
stamilionů dolarů a neustále rostou. Nedostá-
váme se tak do situace „nekonečného pří-
běhu“, přesněji do stavu, kdy kybernetická
bezpečnost a kybernetické hrozby se budou
neustále vyvíjet, přičemž nebude vítězů?

My, ti správní, musíme vyhrávat bitvy. Máte
ale pravdu, že tato „válka“ jen tak neskončí.
Musíme být připraveni se bránit, musíme po-
znávat naše zranitelnosti. Již nejsme schopni
se zbavit závislosti na technologiích a řada čin-
ností již nemá takzvanou analogovou variantu
– dokázali byste třeba vy vydat váš časopis bez
počítačů? Kyberneticky závislé jsou sektory do-
pravy, veřejné správy, finančnictví, podstatná
část energetiky, čím dál více zdravotnictví
a školství. Obory, které si namlouvají svou ky-
bernetickou nezávislost, jsou pak většinou zá-
vislé na jiných, které již kyberneticky závislé
jsou – například na telekomunikacích nebo sek-
torové logistice. 

Kybernetická nezávislost je již fikcí. Pokud
jsme na něčem závislí tak moc, jako na dostup-
nosti kyberneticky podmíněných služeb, je po-
chopitelné, že se tyto služby stávají cílem i pro-
středkem zločinu. Platí to zejména proto, že ky-
bernetickou bezpečnost podceňujeme, vní-
máme ji jako další náklad navíc. V průmyslu
i službách jsou nyní aktivní zejména generace,
které nebyly v kybernetické bezpečnosti vzdě-
lány. Bavíme se o zavedení branné a finanční
výchovy v základních školách, ale máme poli-
tiku rozvoje vzdělávání v kybernetické bezpeč-
nosti? Jde o obor, který se mění a vyvíjí tak dy-
namicky, že dokonce musí reagovat na nové
hrozby, technologie a procesy několikaná-
sobně rychleji, než zvládneme provést člověka
systémem od základní školy až do praxe. Trou-
fám si tvrdit, že jiný takto dynamický a kriticky
významný obor na pořadu dne nemáme.
Pokud selžeme, budeme patřit mezi poražené
nebo v lepším případě mezi závislé entity bez
skutečné autonomie.

Kybernetické útoky jsou, jak vyplývá z Vašich
slov, nejrychleji rostoucí hrozbou, které
v dnešní době firmy čelí. Nejvíce ohroženy jsou
prvky kritické infrastruktury, neboť útoky na
ně představují možné škody velkého rozsahu.
Nakolik jsou ohroženy hackery a lze se před je-
jich útoky úspěšně chránit?

Provozovatelé kritické infrastruktury, ale také
státy a výrobci, to začínají chápat. Hackerské
útoky na tyto systémy mohou být součástí vo-
jenských operací, ale také projevem terorismu,
kybernetického chuligánství nebo kyberakti-
vismu.

V posledních letech se stále častěji objevují
kybernetické útoky, provedené bývalým nebo
současným zhrzeným zaměstnancem. To zna-
mená, že provozovatelé kriticky důležitých sy-
stémů musejí být schopni se bránit nejen proti
vnějšímu nebezpečí, ale také proti insiderům
(lidem, kterým například sami dají přístup do
své sítě). Rozbíjí to dříve populární koncept
bezpečného perimetru.

Obrana je možná. Musí být komplexní a sy-
stematická. Musí začínat u návrhu nového sy-
stému, musí být brána v úvahu při implemen-
taci, musí být součástí provozní péče a končí
daleko později, než fyzická likvidace nebo vy-

řazení systému. K tomu jsou potřeba lidé,
hodně lidí.

Nabízí se otázka, jak se trénuje kybernetická
bezpečnost?

Kybernetická bezpečnost a obrana je kom-
plexní disciplínou. Skutečný kybernetický
obránce, cyber warrior, musí znát technologie,
protokoly, procesy, právní rámec legální kyber-
netické obrany, efektivní komunikaci, řízení
krizí, sociální podstatu kybernetických útoků,
forenzní metody a nástroje, musí mít dobrou
znalost chráněných aktiv, musí studovat publi-
kované zranitelnosti a popsané útoky, atd.
Mohli bychom ve výčtu pokračovat ještě tak
dvacet minut.

Takových supermanů není na trhu mnoho.
Spíše by se dalo říct, že jsou nedostupní. Proto
se moderní trénink kybernetické bezpečnosti
zaměřuje na týmové schopnosti obránců, na
schopnost komunikace, sdílení úloh, zapojení
nekybernetických rolí (právníci, manažeři, pra-
covníci fyzické bezpečnosti, provozní technici
a podobně). Schopnost spolupracovat, chápat
vztah probíhajícího útoku ke klíčovým aktivům,
stejně jako schopnost odolat sérii krycích
útoků, které odvedou pozornost obránců od
toho hlavního – to jsou pro kybernetické
obránce obtížné disciplíny. K tomu je třeba
umět rozlišovat mezi provozními a bezpečnost-
ními události a incidenty, reprioritizovat opa-
tření a činnosti, eskalovat, komunikovat, ale zá-
roveň nepřekročit zákon.

Je toho hodně, co se musí kybernetický
obránce naučit. Některé dovednosti může zí-
skat v teoretických kurzech, akademiích, ve
škole. Podstatnou část se ale musí naučit prak-
tickým výcvikem, tréninkem. Schopnost
správně řídit letadlo nebo závodní auto nezí-
skáte přečtením ilustrované příručky. Po pře-
čtení skript můžete získat pocit, že to umíte. To
však může být to nehorší, co vás může potkat
– falešný pocit, že obstojíte. Ve fyzickém světě
to může znamenat křížek u silnice, ve světě jed-
niček a nul budou následkem ukradená data,
pozměněné účetní údaje, nebo také stojící
vlaky nebo katastrofická průmyslová havárie.

Koncepci výcvikové arény CyberGym vytvořila
stejnojmenná izraelská společnost, která svůj
komplex provozuje blízko elektrárny Orot
Rabin poblíž Tel Avivu. Řekněte nám o ní více.

Koncept CyberGym je postaven na třech zá-
kladních pilířích: ochrana kritické infrastruktury
a průmyslová bezpečnost, vojenský výcvik
týmů a špičkové teoretické vzdělávání akade-
mické úrovně. Není náhodou, že komplex leží
právě poblíž vyznaného energetického zaří-
zení. Energetika jako strategické odvětví je lo-
gickým cílem těch nejsofistikovanějších útoků,
dokonce takových, které se bezprostředně
vůbec neprojeví a jsou součástí konceptu pre-
conflict management. To prakticky znamená,
že útočník jen vytvoří podmínky pro to, aby
v budoucnu mohl udeřit v rámci nějaké kam-
paně nebo fyzického konfliktu. Jedná se o ty

Každý z nás si musí uvědomit, že kybernetický útok na něj nebo
jeho firmu má stejný účinek, jako když do něj udeří blesk,
řekl CzechIndustry Martin Uher, předseda představenstva společnosti CyberGym Europe
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nejzákeřnější průmyslové útoky a zpravodajské
operace.

V takových případech obránci musejí být
schopni realizovat reaktivní opatření v rámci
procesů incident response, recovery a continu-
ity management, přitom ale musejí být sou-
běžně schopni řešit úlohy na poli prevence
a detekce dalších možných útoků. 

Také na řešení takto komplexních úloh jsou
obránci připravováni jak v izraelském, tak čes -
kém centru CyberGym. České centrum navíc
pokrývá lokání, právní, technologická a regula-
torní specifika. 

Je tedy možné říci, že Izraelci představují svě-
tovou špičku v ochraně dat a boji proti kyber -
zločinu?

Odpověď je prostá: ano. 
Izraelci již dávno pochopili, že kybernetická

bezpečnost je nedílnou součástí bezpečnosti
státu, průmyslu, státních struktur nebo finanč-
ního sektoru. V Izraeli je kybernetická bezpeč-
nost součástí základního vzdělávání. Výzkum
a vývoj v této oblasti je na špičkové úrovni
a nadnárodní společnosti se předhánějí ve
frontě na partnerství s některou z izraelských
vysokých škol. 

Izraelská vláda poskytuje sektoru kyberne-
tické bezpečnosti a obrany zajímavé pobídky
a úlevy a sama představuje pro domácí pro-
gramy klíčového zákazníka. 

Běžnou součástí izraelské bezpečnosti jsou
policejní, zpravodajské a vojenské kybernetické
jednotky a také velmi otevřená spolupráce (ni-
koliv však pro třetí strany) vládního a soukro-
mého sektoru. 

Kdo navštíví izraelskou konferenci a výstavu
Cybertech, pochopí za hodinu, jak hluboká
může spolupráce státu a privátní sféry ku pro-
spěchu všech být.

V Česku máte výcvikovou arénu v Řitce
u Prahy. Proč jste si zvolili právě toto místo?

Je zde dostatek konektivity, prostory centra
jsou bohatě dimenzované, máme dokonce

podzemní část arény s fyzickými modely. Jde
o lokalitu kousek za Prahou, ale stále pohodlně
dostupnou autem i příměstskou dopravou.
Naši studenti vícedenních kurzů nejsou rozpty-
lováni lákadly velkoměsta a nepřicházejí ráno
se zarudlýma očima a vrávoravým krokem. Po-
dařilo se nám najít a upravit velmi příjemný
objekt, který mají naši studenti rádi. Tréninky
v aréně v Řitce navíc, díky vnitřnímu členění
budovy, umožnují během několika minut svo-
lat všechny studenty například do učebny na
rychlý briefing. To je praktické, pokud se jim
například v nějaké praktické úloze nedaří a je
potřeba jim vysvětlit nějaký teoretický aspekt
řešené úlohy.

V souvislosti s podpisem smlouvy s innogy
jste uvedl: „Lidský faktor je stále tím nejslab-
ším článkem v obraně. Firmy si musí uvědo-
mit, že za bezpečnost firemních dat nejsou
zodpovědní jen IT profesionálové, a že je nutné
se připravovat právě formou intenzivních tré-
ninků. O naši unikátní expertízu v této oblasti
se umíme podělit s experty a firemními tech-
nology po celém světě.“ Můžete to více kon-
kretizovat?

Jde právě o propojení provozní, fyzické a ky-
bernetické bezpečnosti. Často vidíme, že si pro-
vozní experti nerozumějí s IT specialisty, ti zase
s pracovníky bezpečnosti a ti pro změnu s ges-
tory výrobních aktiv. Zcela běžně se příznaky
kybertického útoku vyhodnotí jako provozní
událost – buďto na úrovni helpdesku, údržby
nebo řízení provozu – a skutečný problém se
vůbec nezačne řešit. My umíme naučit experty
různých oborů, jak začlenit koncept kyberne-
tické bezpečnosti do celkové bezpečnostní stra-
tegie organizace, do strategie rozvoje společ-
nosti, na operativní úrovni potom komunikaci,
koordinaci, součinnost a řízení aktivit ve složi-
tých situacích. Umíme naše klienty naučit brá-
nit se, bránit svá klíčová aktiva.

Navíc, jako jediní v Evropě, máme schop-
nost propojit trénink týmů kybernetických
obránců se zcela unikátními metodami víceroz-

měrného sociomapování a analýzy sociální dy-
namiky týmu, který podrobujeme řízené zátěži.
Jedná se o metodiku, vyvinutou experty spo-
lečnosti QED pod vedením světově respekto-
vaného matematika, psychologa a sociologa
Radvana Bahbouha. Tyto metody prošly zátěží
reálného nasazení, například ve speciálních ar-
mádních jednotkách.

Jak velký je zájem firem a dalších společností
v ČR o Vaše služby?

Mezi naše klienty zdaleka nepatři jen české
společnosti. Dá se říci, že dominantními obory
pro nás jsou provozovatelé kritické infrastruk-
tury a finanční sektor. Většina našich klientů
dbá na ochranu svých bezpečnostních postupů
a know-how, proto je povětšinou nemůžeme
jmenovat. Ochrana informací našich klientů je
pro nás nedotknutelná. 

Podle jakých kritérií si vybíráte klienty, nebo-
jíte se, že by vaše know-how mohlo být zne-
užito?

Vzhledem k tomu, že je o nás známo, že se
zásadně vyhýbáme pochybným nebo riziko-
vým zakázkám, již se na nás „podivní“ lidé
téměř neobracejí. Pracujeme se společnostmi,
které ve svých oborech představují špičku.
Téměř všichni naši klienti mají nejrůznější cer-
tifikace, včetně bezpečnostních a jsou dlouho-
době známí. Čím citlivější je probírané téma,
tím pečlivěji zvažujeme, zda zakázku přijmout.
Zatím jsme museli odmítnout jen jednu pop-
távku a několik dotazů na služby, které by ne-
bylo možné v České republice legálně poskyt-
nout. Česká republika má velmi přísnou legis-
lativu kybernetické bezpečnosti a například
skupina kybernetických trestných činů je stíha-
telná i exteritoriálně, na rozdíl od některých
sousedních zemí.

Které podmínky musí splňovat účastníci tré-
ninku?

To je velmi individuální. Máme tréninky pro
juniorní i velmi pokročilé experty. Víme, jak 
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připravit trénink pro velmi heterogenní tým,
například tým seniorů operačního centra a fo-
renziků společně s úplnými nováčky. Nezbytná
je však kázeň a ochota dodržovat pravidla tré-
ninku. Bez těchto ingrediencí se celý vzdělávací
proces rozbije. 

Jsme v Česku dostatečně připraveni na pří-
padný střet v kybernetickém prostoru?

Česká republika patří ke světovým premi-
antům kybernetické bezpečnosti. Přesto,
podle našich analýz a zkušeností, to nestačí.
Stále vidíme zranitelné systémy bez okam -
žité provozní náhrady; společnosti, které
hloupě sází na to, že nejsou dostatečně
atraktivní. Stále se setkáváme s firmami,
které neřídí kybernetickou bezpečnost svých
dodavatelů a výrobků; se společnostmi a or-

ganizacemi, kde typickou reakcí na kyberne-
tickou krizi je běhání po chodbách, mávání
rukama nad hlavou a vykřikování sprostých
slov. Stále je před námi spousta práce, která
musí začít u dětí a končit u kybernetických
bojovníků.

Na co je třeba soustředit hlavní pozornost,
abychom mohli konstatovat, že Česká repub-
lika je bezpečnou zemí i z hlediska ochrany ky-
berprostoru?

Především musíme přijmout myšlenku, že
naše společnost je již plně kyberneticky zá-
vislá, stejně tak i veřejná správa, průmysl
a služby. Musíme pracovat na systematickém
vzdělávání dalších generací, které budou žít ve
světě ještě zásadnějších kybernetických závi-
slostí. 

Naše děti učíme jezdit na kole, když očeká-
váme, že to budou potřebovat. Stejně bychom
měli přistupovat ke kybernetické bezpečnosti.
Jestliže předškolní děti nejen jezdí na kole, ale
i používají tablet nebo elektronické hračky,
musí vědět, co jim hrozí, pokud nebudou do-
držovat základní pravidla.

Česká republika má velmi solidní základ ky-
bernetické bezpečnosti. Legislativa kyberne-
tické bezpečnosti v ČR se svižně vyvíjí. Chybí
nám jen legislativa kybernetické bezpečnosti
v militárním slova smyslu, ale tam se již také
blýská na lepší časy. 

V České republice na tom nejsme špatně, ale
každý z nás si musí uvědomit, že kybernetický
útok na něj nebo jeho firmu má stejný účinek,
jako když do něj udeří blesk. �
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Špatná schopnost moderního západ-
ního člověka všímat si svých pocitů
a odreagovat se, které vznikají v prů-

běhu každodenního stresu, nejen že ome-
zuje úspěšnou schopnost vnímání kolegů
ve svém týmu, ale také má negativní vliv
na samotného člověka v psychosomatické
rovině a dál vyvolává chronické energe-
tické a svalové napětí a negativní změny
v organismu a vznik chronických nemocí.
Čím dál více se snižuje možnost úspěš-
ného vnímání dalších lidí a komunikace
v týmu.

Pokud pochopíme jisté základní prin-
cipy, jak funguje lidské vědomí a podvě-
domí a jaký vliv to má na komunikaci s ji-
nými lidmi, dostáváme do rukou velmi
účinný a důležitý nástroj pro vylepšení
vztahů a vnímání dalších lidí a můžeme
v krátké době docílit trvalých změn v bu-
dování týmů a úspěšné intuitivní komuni-
kace mezi členy týmu.

Rádi Vám představíme originální meto-
diku, která nabízí zajímavé možnosti přes
aktivní zapojení podvědomí, včetně zrca-
dlových neuronů pro budování úspěšného
intuitivního týmu.

Budování úspěšného intuitivního týmu
– inovativní techniky podvědomého nala-
dění a rozpoznávání vnitřního duševního
stavu pozorováním vnějších tělesných sig-
nálů členů týmu na úspěšné řešení úkolů
a vytvoření úspěšného týmu na základě
technologií interkulturní komunikace po-
mocí zrcadlových neuronů a prvků terapie
pomocí energosystémů.

Objev zrcadlových neuronů v roce 1992
týmem vědců Parmské univerzity v Itálii
bylo ústředním tématem událostí v oblasti
porozumění výskytu mnoha duševních

procesů, včetně oblasti komunikace a spo-
lupráce, do té doby neobjasněných.

V dnešní době se koncept zrcadlových
neuronů stává stále více populární
a módní v mnoha různých oblastech, a to
zejména tehdy, kdy je důležité pochopit zá-
měry a myšlení jiného subjektu, empatie,
napodobování (imitace) a vzdělávání.

Podrobnější informace o zrcadlových
neuronech jsou k dispozici na internetu,
včetně wikipedie v češtině.

Tyto úkoly jsou jedny z klíčových pro
úspěšné vytvoření a efektivní činnosti
týmů, a to zejména v prostředích interkul-
turních a vystavujících se častým změnám
a stresu.

Obsah programu, termíny a podmínky
semináře budou stanoveny dle konkrét-
ních specifických potřeb zákazníků.

V případě jakýchkoliv dotazů nás nevá-
hejte kontaktovat na níže uvedených kon-
taktech. �

Schwarz & Partner spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 603 278 654
E-mail: cz@export-marketing.eu

Koncept zrcadlových neuronů – cesta k budování úspěšného týmu
V dnešní době každodenního stresu, formální logiky, razantního rozvoje vnějších technologií
a neustálého zapojení vědomí, se často stává, že lidé aktivně potlačují své pocity a věnují se spíše
neustálému chodu myšlenek, alespoň tak to většinou bývá ve střední a západní Evropě.

Ilustrační foto, © Schwarz & Partner
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Postaral se o to český řídicí systém spo-
lečnosti ZAT. „Elektrárna se přifázuje
do sítě do 16 sekund, což je pro poho-

tovostní elektrárnu zásadní. Patříme mezi
pár firem na světě, které dokáží takto regu-
lovat zdroj. Jde zhruba o poloviční čas proti
jiným technologiím, “ říká Ivo Tichý, člen
představenstva ZAT a.s. Šlo o jednu z největ-
ších investic ČEZ do rekonstrukce řízení vod-
ních elektráren za téměř 70 milionů korun.

Elektrárna se ovládá ze 140 km vzdále-
ného dispečinku ve Štěchovicích v režimu
fiktivního bloku 120 MWe. Původní systém
řízení zcela nahradil nový řídicí systém
SandRA (Safe and Reliable Automation)
společnosti ZAT. Ten zajišťuje najetí a na-
fázování bloků v extrémně krátkých ča-
sech, běžně do 16 sekund. Kromě kom-
fortu obsluhy se také výrazně zlepšily re-
gulační vlastnosti obou turbosoustrojí, což
se projevilo při ověření garantovaných pa-
rametrů, např. režimů zajištění systémo-
vých služeb ČEPS MZ5, skupinové regu-
lace, ostrovního provozu a black startu.

Podle Petra Maralíka, ředitele OJ Vodní
elektrárny ČEZ, je projekt modernizace sy-
stému kontroly řízení elektrárny Lipno I za-
vršením celého projektu modernizace

a ekologizace soustrojí TG2 a TG1 a jde
o největší rekonstrukci lipenské elektrárny
za více než 55 let jejího provozu. Po ukon-
čení obnovy vyrobí každé ze soustrojí
elektrárny Lipno I o 4 miliony kWh elek-
třiny více, čímž pokryje spotřebu dalších
více než tisíce domácností.

Elektrárnu zcela řídí 
česká technologie
„Na vodní elektrárně Lipno I jsme provedli
kompletní výměnu systému kontroly ří-
zení, části Elektro včetně elektrických
ochran, zařízení polní instrumentace a ka-
beláže i úpravy dispečinku. Vyměnili jsme
automaty jednotlivých strojů, společných
zařízení v nadzemní i podzemní části
a kompletně řízení rozvoden vyvedení vý-
konu na 4 linkách R100kV, 11 linkách
R25kV a v rozvodnách vlastní spotřeby.
Jako vnitrosystémovou komunikaci jsme
implementovali protokol komunikace
EC60870-5-104. V technickém řešení jsme
uplatnili veškerá opatření pro zajištění ky-
bernetické bezpečnosti celého zařízení,“
doplňuje František Kural, ředitel divize
Energetika společnosti ZAT. 

Rekonstrukce probíhala od května 2016.
Na vodní elektrárnu s nejvyšším spádem
na vltavské kaskádě nasadila společnost
ZAT, generální dodavatel stavby, procesní
stanice SandRA Z200, Z210 a Z110. „Se
společností ČEZ spolupracujeme dlouho-
době. Našim zájmem bude i nadále pokra-
čovat ve spolupráci a uplatnit tak český ří-
dicí systém na tuzemském trhu,“ dodává
Ivo Tichý.

Řešení pro Průmysl 4.0

Společnost ZAT patří mezi zakladatele
automatizace ve světě. Svá řešení a know-
how dodává do 60 zemí. V současné době
působí na 300 klasických elektrárnách, tep-
lárnách a spalovnách a na třetině jader-
ných elektráren v EU a 10 procentech ve
světě. 

Řídicí systém SandRA je už 4. generací
českého řídicího systému vyvinutého spo-
lečností ZAT za její více než 55letou historii.
Tuto generaci firma plánuje dodávat do
svých zakázek minimálně do roku 2030
s následným dlouhodobým garantovaným
servisem. V současné době se připravuje
na zahájení vývoje 5. generace. �

Vodní elektrárna Lipno I má jedno z nejrychlejších připojení
do sítě na světě díky řídicímu systému ZAT 
Vodní elektrárna Lipno I je od konce května zcela bezobslužná, zároveň má jeden z nejrychlejších
systémů připojení do sítě v oblasti vodní energetiky na světě. 



Diskuse, dotovaná z prostředků ČRA na
budování kapacit neziskového sektoru
v oblasti ZRS, se uskutečnila v rámci

projektu, který má v letošním roce širší, osvě-
tový záběr z důvodu významných změn v po-
litice zahraniční rozvojové spolupráce, které
uvozuje nová Strategie ZRS 2030. Její obsah
vychází jak z desetiletého vývoje systému po-
skytování pomoci rozvojovým zemím, tak
i z nových cílů udržitelného rozvoje, přijatého
státy celého světa, sdruženými v OSN. PPZRS
chce srozumitelně přiblížit obsah Strategie
podnikatelům se zájmem o zahraniční ob-
chod a investice v rozvojových zemích. Kon-
cem tohoto roku proto uspořádá Platforma
další debatu u kulatého stolu a během roku
několik seminářů, které kromě plánovaného
obsahu budou reagovat na závěry a doporu-
čení této první debaty. 

Vyplynulo z ní mimo jiné, že Ministerstvo
zahraničních věcí ČR vytváří koncepci zahra-
niční rozvojové pomoci a koordinuje její im-
plementaci tak, aby vhodně zapadala do cel-
kové politiky vnějších ekonomických vztahů
státu. Tím, že zabezpečuje vztahy ČR k ostat-
ním zemím, mezinárodním organizacím a in-
tegračním seskupením a koordinuje aktivity
vyplývající z dvoustranné a mnohostranné
spolupráce, může zároveň pro podnikatele
zajišťovat určitou podporu v rámci ekono-
mické diplomacie.

Mezi její nejdůležitější nástroje dnes patří
Projekty na podporu ekonomické diploma-

cie, které nabízí možnost cílené podpory če-
ského exportu a firem v zahraničí. Mezi ty-
pické akce patří oborové prezentace, busi-
ness fóra, semináře, účasti na výstavách
a veletrzích, kulaté stoly, podnikatelské mise
a podobně. 

„Moderní ekonomická diplomacie se už ve
vyspělém světě stala realitou – je daleko fle-
xibilnější, více propojuje aktivity mnoha vlád-
ních i nevládních hráčů, rezortů. Náš systém
podpory vnějších ekonomických aktivit vzni-
kal jako duální, bylo zde ministerstvo zahra-
ničí a ministerstvo průmyslu. Dnes jde o to,
zapojit do služeb státu pro firmy hráče z dal-
ších oblastí – zemědělství, obrany, vědy a vý-
zkumu, cestovního ruchu, zdravotnictví nebo
životního prostředí. Klíčovým rysem moderní
ekonomické diplomacie je vedle schopnosti
týmového výkonu rychlá reakce na měnící se
příležitosti ve světě. Dříve se mluvilo o klu-
bové diplomacii, dnes se dostává do popředí
termín síťová diplomacie, která dokáže těžit
z propojování a souhry mnoha hráčů v celém
systému. Díky efektivní souhře se efekt toho,
co děláme, násobí,“ Takto charakterizoval
moderní ekonomickou diplomacii v nedáv-
ném interview náměstek ministra zahraničí
Martin Tlapa.

Zvláštní obchodní příležitostí pro sou-
kromé firmy jsou rozvojové projekty finan-
cované Českou republikou.  Mohou se do
nich zapojit přes výběrová řízení, nebo přijít
s vlastním projektem podnikatelského part-

Vážení přátelé a příznivci rozvojové
politiky České republiky,
jsme na prahu léta, bude více času na odpo-
činek. V klidu se nejlépe přemýšlí o nových
strategiích a inovacích. Dobré nápady však
dříve nebo později vyžadují finanční pro-
středky. Dotace do rozvojových projektů se
mají snižovat. Nebude to zítra, ani příští rok,
ale změny se časem projeví právě v přesunu
veřejných prostředků do fondů, které se
budou snažit spíše přilákat či podpořit sou-
kromý kapitál v projektech rozvojové po-
moci. Přestože se o mixu veřejných a sou-
kromých prostředků hovoří již delší dobu,
stále nemáme uspokojivou definici tohoto
tzv. blendingu. V principu však spočívá
právě v minimálním podílu darovaných
peněz a vlivu této pobídky na zapojení sou-
kromého kapitálu potřebným směrem k ře-
šení rozvojových potřeb.

PPZRS se tématice rozvojových investic,
kam využití blendingu směřuje, věnuje po-
sledních pět let a zdá se, že naše vize, pů-
vodně bagatelizovaná a široce odmítaná roz-
vojovou konstituencí, postupuje ke své reali-
zaci. 

Ano, museli jsme ustoupit ze svých před-
stav. Ale hlavní zásady a principy rozvojo-
vého investování, na kterých funguje v poli-
tikách západních států, jsou již dnes zapra-
covány v rozvojové strategii ZRS ČR 2030.

Časté konzultace poskytované Platformou
podnikatelům směřují k tomu, jak získat pro-
středky pro vlastní podnikatelský záměr
v rozvojové zemi. Podnikatel hledá uplatnění
své produkce na novém trhu a předpokládá
komerční a investiční návratnost. Jaká je
současná podpora exportu a systém ekono-
mické diplomacie popisujeme dále v tomto
čísle. Princip rozvojové pomoci však předpo-
kládá řešení rozvojové potřeby dané země.

Tyto zájmy se tematicky protínají v oblasti
ekonomického rozvoje, tvorby pracovních
míst, a dalšího využití místních zdrojů. Vý-
znamným efektem je vždy sociálně ekono-
mické působení na místní partnery v podni-
kání. Tím se, kromě dalšího, spontánně kul-
tivují podnikatelské podmínky.

Zatímco Platforma hledala řešení pro za-
pojení podnikatelů do rozvojových aktivit a
množství expertů po celém světě hledalo
pro Organizaci spojených národů nejlepší
formulace cílů udržitelného rozvoje, Česká
rozvojová agentura cizelovala program pod-
pory ekonomického partnerství. Program je
nyní znám pod zkratkou B2B a má za sebou
úspěšné rozběhnutí z hlediska zájmu a roz-
manitosti projektových záměrů, popřípadě
studií proveditelnosti. Mnohé z podnikatel-
ských záměrů přihlášených do programu
mají zajímavý ekonomický potenciál. 

Do programu se hlásí zájemci z mnoha
oborů a jen někteří, obvykle naši členové,
mají představu, jaké jsou principy rozvojové
politiky. To se ukázalo ve veřejné debatě o fi-
nancování rozvojových projektů, jejíž závěry
najdete dále v tomto čísle. 

Přesto, už podmínky soutěžní výzvy pro-
gramu B2B uvádějí představy zájemců o do-
taci na pravou míru a zmírňují jejich velká
očekávání. Pro ty, kteří to nevzdali, je tedy
program zároveň výbornou školou zodpo-
vědných rozvojových investorů. Novou
výzvu k podávání žádostí o podporu z pro-
gramu B2B vyhlásí agentura ještě v letošním
roce.

Věra Venclíková

Finance a české komerční projekty
v rozvojových zemích
Na toto téma diskutovalo u kulatého stolu 23. 3. přes 50 podnikatelů
s Martinem Tlapou, náměstkem ministra zahraničních věcí,
Václavem Bálkem, ředitelem Odboru rozvojové spolupráce MZV
a Pavlem Frelichem, ředitelem České rozvojové agentury. Akci
uspořádala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou
spolupráci, za významné podpory Svazu průmyslu a dopravy ČR.
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Mnohé z rozvojových zemí kupodivu
volají po změně poskytování pomoci.
Chtějí být partnery v obchodě, spolu-

pracovat na investičních projektech i vzá-
jemné výměně zkušeností. Na projektech
osvědčených jinde, ale neověřených u nás
jsme se přesvědčili, že své problémy musíme
řešit sami, z našeho kulturního pohledu, uvádí
na svém Twitteru Africká rozvojová banka
(AfDB) slova svého nového ředitele, Akin-
wumi Adesina. 

Některé africké země se dostaly do ekono-
mického růstu bez náročných rozvojových
projektů a dále zlepšují životní podmínky pro
své občany. Podle zprávy Mezinárodního mě-
nového fondu, například členské země zápa-
doafrické hospodářské a měnové unie
(WAEMU) zaznamenaly od roku 2012 vý-
znamné zrychlení růstu v porovnání s dřívěj-
ším referenčním obdobím devadesátých let.
V rámci regionální spolupráce a silnější vyjed-
návací pozice s dalšími partnery, včetně vel-
kých investorů a dárců pomoci, dosáhly tyto
země významné makroekonomické stability.
Převahou vlastních investic do rozvojových
projektů dospěly k lepšímu fungování politic-
kých institucí, zlepšily své podnikatelské pro-
středí od obchodu po zvyšování produktivity.
Jejich rozvojový úspěch směřuje k vlastní sa-
mostatnosti a nezávislosti na rozvojových in-
tervenčních programech. Důležitý je také pří-
chod soukromého kapitálu v podobě rozvojo-
vých fondů a finančních institucí. Na podob-
ných příkladech pak AfDB argumentuje také
tím, že zlepšení ekonomických podmínek pro
obchod a podnikání vede k uklidnění politic-
kých bouří a soubojů o moc. 

Kapitálové financování 
rozvojových investic?
Určitou pozici veřejných fondů je nutné za-
chovat. Zdá se však, že staromódní vzývání
velkého zahraničního investora jako za-
chránce místní ekonomiky už pro rozvojové

vlády není alfou a omegou jejich rozvojových
strategií. Prosazují se pobídky z veřejných pro-
středků dárců v kombinaci s investičními
fondy a soukromými investory, tzv. blending.
Z hlediska rovnováhy v odpovědnosti za vý-
sledky a sdílení rizik je nový přístup férovější.
Odklon rozvojových zemí od přímých zahra-
ničních investic byl dán, kromě jiného, také
výraznou nerovnováhou mezi partnery.
Přesto nelze klasické přímé zahraniční inves-
tice zavrhovat! Většina zahraničních přímých
investorů je nositelem technického i podnika-
telského know-how a pozitivně ovlivňuje pra-
vidla podnikatelského prostředí. 

Na rozdíl od dotací, projekty za účasti zahra-
ničního i místního kapitálu s přispěním státu
sledují skutečné výsledky a návratnost vlože-
ných prostředků ve vztahu k přidané hodnotě. 

Vliv dárce se pak pobídkovým příspěvkem
zaměřuje na rozvojovou potřebu, podporuje
myšlenky zodpovědného investování a nedo-
volí tak realizátorům odchýlit se od strategie
rozvoje země a jejích potřeb.

Finanční nástroje, kterými mohou být po-
bídky aplikovány, vytvořila EU v rámci svého
plánu vnějších investic a nabízí dnes novou
generaci finančních nástrojů, kterým se dříve
urputně bránila. Mají podobu záruk, nástrojů
pro sdílení rizik a kombinace grantů a půjček.
Podle české strategie ZRS 2030 by se měla za-
pojit také ČR svou rozvojovou bankou, jejíž
roli převzala Českomoravská záruční a rozvo-
jová banka. Jakmile získá potřebnou kvalifi-
kaci, může se zařadit mezi způsobilé evropské
finanční instituce, které již dnes s uvedenými
nástroji Evropského fondu pro udržitelný roz-
voj mohou pracovat. To však neznamená, že
by těchto novinek již dnes nemohl využít
i český investor. 

Najde se český odpovědný investor?

Česká firma, úspěšná v posledních letech jak
na domácím, tak i zahraničních trzích, uvažuje
jak investovat svůj kapitál.

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

v projektech rozvojové pomoci a spolu-
práce

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

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

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

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

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

Kontakt

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

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

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

nerství a získat dotaci přes program B2B, pí-
šeme o něm v tomto Zpravodaji.

Z příspěvků panelistů 
a reakce publika mj. vyplynulo:
•  MZV usiluje o navýšení prostředků na

straně bilaterální spolupráce a chce tak
zjednodušit českým firmám zapojení do
projektů, které zajišťuje ČRA. Proto také
podporuje Platformu a její členské asoci-
ace v úsilí přitáhnout pozornost podnika-
telů k účasti na projektech pomoci a pro-
gramu ekonomického partnerství.

•  Strategie ZRS ČR má další rozměr a tím
jsou rozvojové investice za účasti soukro-
mého kapitálu. Do systému podpory inves-

tičních aktivit budou zapojeny české zdroje
prostřednictvím ČMZRB, ČEB, EGAP.

•  Dotace do rozvojových projektů s mož nou
ekonomickou návratností již nejsou řeše-
ním. Výjimečná podpora podnikům v této
formě je odůvodněna snahou ČR rozšířit
působení českých firem na nových trzích.
To je případ programu B2B. 

•  Změny unijního přístupu k rozvojové po-
moci jsou nyní rychlé, do nové finanční
perspektivy EU se zapojí všechny členské
země. 

•  Politika ZRS je zaměřena na příjemce po-
moci – tj. rozvojových projektů. Zde jsou
prioritní potřeby přijímající země a jejích
občanů, na jejichž řešení se obě strany do-
hodnou. 

•  Pro financování rozvojových partner-
ských projektů existují další zdroje, ať už
místní, nebo multilaterálních dárců po-
moci. 

•  Na trhu je dostatek informačních a konzul-
tačních služeb, část zajišťuje také Platforma
nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR. Svaz
organizuje také podnikatelské mise
a všechny poznatky dokáže kumulovat
a sdílet spolu se zahraniční sítí MZV.

•  Nákupní proces organizace a podmínky
spolupráce banky s rozvojovými zeměmi
byly také předmětem úspěšného meziná-
rodního semináře PPZRS pro vlastní členy
v roce 2016.

•  Řešením na další podporu projektů, když
skončí poslední fáze v programu B2B by
měl být kvalitní investiční či podnikatelský
plán a spolupráce s místním partnerem na
úrovni, která povede k financování někte-
rou z místních či evropských rozvojových
bank.

•  Podpora soukromému sektoru směřuje do
využívání investičních nástrojů a blen-
dingu, což může rozvojový business pod-
pořit. V programech se pak Strategie ZRS
soustředí na zlepšování podnikatelského
prostředí v partnerských zemích. �

>>>

Jdeme do toho? 
Kdo chce investovat v rozvojové zemi?
Tlak na nové varianty finančních zdrojů pro rozvojové země roste úměrně
s úbytkem veřejných prostředků a rostoucími požadavky. Čisté dotace
nízkopříjmovým státům v dosavadním rozsahu budou patrně končit. Dárci
rozvojové pomoci mění podmínky financování a zdroje i jejich kontrolu. 



Pro přesnost uveďme, že business-to-busi-
ness je označení pro obchodní vztahy
mezi dvěma společnostmi, pro jejich po-

třeby, které neobsluhují konečné spotřebitele
v masovém měřítku. Významným rysem mo-
delu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění
samotného obchodu, oproti důrazu na získání
zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C.
Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického
podnikání (e-business) a týká se obchodních
vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma
subjekty. 

A nyní již k samotné akci na MZV. V letošním
roce získalo celkem 42 firem finanční podporu
pro své podnikatelské záměry v rozvojových ze-
mích. Podnikatelé se tak chystají například do
Bosny a Hercegoviny, na Ukrajinu, ale i do
vzdálenějších destinací, jakými jsou Indonésie
či Uganda. Cílem semináře bylo nabídnout fir-
mám nejenom praktické informace týkající se
procesů realizace projektů, ale poskytnout jim
i komplexní informace o možnostech kofinan-
cování ze strany státních institucí. Z toho dů-
vodu se ho zúčastnili i zástupci EGAP a ČMZRB.

„Stále větší pozornost věnujeme právě pro-
jektům malých a středních podniků. Firmám
nabízíme pojištění i malých případů v hodnotě
100 000 Kč. Zároveň poskytujeme služby v rizi-
kových zemích, které spadají do Programu B2B.
Jsem přesvědčen, že podpora exportu by se
měla s rozvojovou spoluprací vhodně doplňo-
vat,“ přiblížil ředitel odboru akvizic a před -
exportního financování Jan Dubec z EGAP.

Českomoravská záruční a rozvojová banka
pak nabízí skrze evropské fondy zvýhodněné zá-
ruky a úvěry, díky kterým si může česká firma
před výjezdem na zahraniční trh rozšířit domácí
výrobní kapacity. Podle náměstka ministra za-
hraničních věcí ČR Martina Tlapy se malým
a středním podnikům výhledově rýsují i další
možnosti získat v rámci projektů rozvojové spo-
lupráce vyšší finanční podporu. Pro firmy je
velmi důležité, že budeme mít národní rozvojo-
vou banku, jejíž roli bude plnit ČMZRB. Mož-
nosti podpořit soukromý sektor v rámci rozvo-

jové spolupráce se tak mohou výrazně rozšířit.
A také bude možné více využít prostředků z ev-
ropských fondů a z programů Evropské komise.

Mezi účastníky semináře byli například zá-
stupci firmy Photon Water Technology, která se
zaměřuje na řešení nedostatku čisté a pitné
vody v Peru. Jejich cílem je dodat malé kontej-
nerové jednotky na úpravu vody peruánským
obcím. Mezi úspěšné žadatele v rámci Pro-
gramu B2B patří i firma Bioviva, která realizuje
již třetím rokem za podpory ČRA projekt v Mol-
davsku na podporu místních farmářů. Díky pře-
nosu know-how a technologií učí místní far-
máře řádnému organickému pěstování a záro-
veň si tak zajistí kvalitního dodavatele pro ev-
ropský trh. Přínosem projektu je rovněž spolu-
práce firmy Bioviva s organizací Člověk v tísni.
Tato neziskovka má v Moldavsku již letité zku-
šenosti a důvěru mezi místními partnery a tak
firmě Bioviva pomáhá při školení a zaučování
místních zemědělců. Podle náměstka Martina
Tlapy může být spolupráce soukromého a ne-
ziskového sektoru v řadě případů velice zají-
mavá a přínosná pro všechny účastníky. Nezis -
kové organizace mohou nabídnout zázemí, ško-
lení místních partnerů, koordinaci v terénu či
mohou pomoci při vyjednávání.

„Cílem semináře bylo také seznámit
úspěšné firmy s podmínkami Programu B2B.
Mezi ně patří například povinnost předložit kva-
litně zpracovaný podnikatelský plán, jehož ne-
dílnou součástí je finanční rozvaha podnikatel-
ského záměru. Jeho kvalitní zpracování záro-
veň umožní firmám si zajistit finanční zdroje na
kofinancování projektu či zaujmout investora
a partnery v cílových zemích,“ dodává ředitel
České rozvojové agentury Pavel Frelich.

Pro velký zájem českých firem o rozvojové
trhy se ČRA rozhodla navýšit rozpočet pro Pro-
gram B2B. Kvalitní projekty těchto firem mají
velký potenciál k rozvoji cílového regionu,
mohou nabídnout místním partnerům nové
technologie a zajistit nová pracovní místa.
Z těchto důvodů bylo vyhlášeno další výběrové
řízení pro dotační titul Programu B2B. �

Dotační Program B2B se setkal s velkým
zájmem českých firem
Odborný seminář, který je každoročně pořádán pro úspěšné
uchazeče dotačního Programu B2B, se konal 5. dubna na MZV.  

Mezinárodní
konference 
Afrika jako partner

U příležitosti tradičních oslav Dne
Afriky a v kontextu aktuálního
předsednictví ČR v Hospodářské

a sociální radě OSN (ECOSOC) se konal
24. května na ministerstvu zahraničních
věcí již 2. ročník mezinárodní konference
Afrika jako partner. Jejím cílem bylo disku-
tovat o příležitostech pro partnerství České
republiky a afrických zemí, zejména v ob-
lasti ekonomické spolupráce. Tématy pa-
nelových diskuzí byly:

1. Současné ekonomické trendy v Africe
a také podnikatelské příležitosti.

2. Doporučení pro podnikatelské aktivity
v zemích Afriky.

Zástupce ředitele Rozvojového centra
OECD Federico Bonaglia přiblížil součas-
nou ekonomickou situaci a demografické
trendy v Africe a v tomto kontextu zmínil
možnosti pro podporu podnikání a tvorbu
pracovních míst. Ekonomická diplomatka
velvyslanectví Namibie v Berlíně Me-
kondjo Kaapanda-Girnus poukázala na di-
verzitu afrického kontinentu a uvedla, že je
nutné čelit stereotypům, neboť Afrika pro-
chází významnými společenskými a eko-
nomickými změnami – roste střední třída,
významně sílí zastoupení i role žen v poli-
tice a obchodu.

Bývalý ministr zemědělství ČR a sou-
časný místopředseda hospodářského vý-
boru PS PČR  Marian Jurečka zdůraznil ob-
chodní rozměr rozvojové spolupráce
a zmínil konkrétní pozitivní příklady pro-
jektů z Etiopie a Zambie.

Úspěšný podnikatel z Pobřeží slonoviny
Mory Diane následně poukázal na příleži-
tosti, které přináší regionální obchodní
uskupení v Africe, v rámci kterých funguje
volný obchod. Uvedl zároveň, že ČR je po-
važována za industriální zemi se špičkovou
kvalitou strojírenských výrobků. Je tu po-
tenciál pro spolupráci na obchodní úrovni
a dodávkách strojírenského vybavení afric-
kým firmám tak, aby byly schopné zpraco-
vávat své přírodní zdroje.

Obrázek přibližuje slavnostní otevření
honorárního konzulátu ČR  v Ouagadou-
gou v Burkině Faso. �

Je to možná poprvé, kdy má investiční ka-
pitál a uvažuje jak s ním naložit. Co by měl ta-
kový investor vědět a umět, než se pustí do
neznámých finančních vod? Jak proplout ne-
bezpečnými místy a s kým? Může získat kva-
litního lodivoda? Cílem přece není utopit svůj
kapitál v první bouři. Kdy je nutné spojit se
s dalšími investory a jaké jsou možnosti?

Jednoduchý princip blendingu umožňuje
zapojení soukromého kapitálu v nebývalém
rozsahu a je akceptovatelný všemi zaintereso-
vanými stranami. Byl také hlavní myšlenkou
pro formulaci cílů udržitelného rozvoje světa,
přijaté formálně Organizací spojených národů
v roce 2015.  

Jak se s takovou výzvou utká český sou-
kromý sektor? Máme u nás dostatek odvážných
investorů? Nejde jen o podnikatele s odvahou
jít s projektem na nový trh, ale o skutečně kva-
lifikované investory s vlastním kapitálem. 

Platforma podnikatelů pro ZRS v průběhu
své existence stále zkoumá nejschůdnější
cesty pro podnikatele, včetně rozvojového in-
vestování. Její členové a experti už mají zku-
šenost, jak se cestou na nové trhy nespálit, jak
získat seriózního, solventního obchodního či
investičního partnera a umět s ním spolupra-
covat. 

Při hledání zákazníků a financování velkých
obchodních případů pomáhá podnikatelům
v ČR systém proexportní podpory. Nyní bude
potřebné spojit síly se znalci rozvojové prob-
lematiky, rozvojových investic a projektových
odlišností oproti běžnému exportu či im-
portu.   

Můžeme to zkusit spolu! PPZRS stále sbírá
informace a praktické zkušenosti z rozvojo-
vých zemích, sdílíme je mezi sebou a posky-
tujeme v konzultacích firmám na míru. Stačí
napsat na ppzrs@spcr.cz! �

>>>



Společnost KT Corp. oznámila, že bude
instalovat systém telemedicíny na trans-
sibiřské železnici a umožní využívání ře-

šení digitální zdravotní péče díky propojení ne-
mocnic přidružených ke státním Ruským že-
leznicím.

Pilotní plán je součástí projektu rozšíření
zdravotnického systému založeného na infor-
mačních a komunikačních technologiích, který
je veden Korejským institutem pro rozvoj zdra-
votnictví, agenturou Ministerstva zdravotnictví
a sociálních služeb. Společnost KT, přední pos -
kytovatel telefonních a internetových služeb
v Jižní Koreji, se podílel v roce 2017 na projektu,
kdy vytvořil platformu pro digitální zdravotnic-
tví a řešení pro 12 nemocnic v Kazachstánu.

Společnost KT a Ruské železnice podepsaly
v prosinci 2017 dohodu o společném vytvo-
ření mobilního diagnostického řešení pro pri-
mární péči v nemocnicích na ruských železnič-
ních stanicích a také v transsibiřských vlacích.
Ruské dráhy, jedna z největších světových že-
lezničních dopravních společností, spravuje
po celém Rusku 173 nemocnic.

Podle této dohody bude společnost KT spo-
lupracovat s nemocnicí Soul National Univer-

sity Bundang, aby do června zavedla systém
telemedicíny v šesti nemocnicích, jeden
v Mos kvě a pět v různých regionech. Společ-
nost KT dodá digitální zdravotní řešení a ne-
mocnice SNU poskytne diagnostické poraden-
ství korejskému a ruskému zdravotnickému
personálu a pomůže při výcviku personálu.
Systém telemedicíny pro transsibiřské vlaky
bude udržován až do konce tohoto roku.

Platforma a řešení digitální zdravotní péče
společnosti KT získalo ocenění za Nejlepší mo-

bilní inovaci ve zdravotnictví na kongresu Mo-
bile World Congress 2018, který se konal
v únoru v Barceloně.

Transsibiřská železnice, provozovaná Rus -
kými železnicemi, spojuje Moskvu s Vladivos-
tokem. Jednosměrná cesta trvá sedm dní.
V současné době mají transsibiřské vlaky
pouze základní diagnostická zařízení, jako jsou
teploměry a měřiče krevního tlaku. Proto je ob-
tížné kontrolovat stav cestujících, kteří by měli
být pozorně sledováni, jako jsou těhotné ženy
a pacienti se srdečními chorobami, nebo zjistit,
že některý z cestujících má problém s vnitřním
orgánem, který vyžaduje naléhavou léčbu.

Společnost KT plánuje ve vlacích instalovat
svá digitální zařízení pro zdravotnická řešení.
Budou umožňovat rychlou diagnostiku
s malým množstvím krve a moči u takových
kardiovaskulárních onemocnění, jako je sr-
deční záchvat a infarkt myokardu, stejně jako
onemocnění dýchacích cest, cukrovka a rako-
vina prostaty. Řešení také poskytuje ultrasono-
grafii pro diagnostiku ledvin, jater a žlučníku,
fetální sonografii a základní vyšetření krevních
a muskuloskeletálních systémů. �

Ilustrační foto KT.
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Vezmeme-li fakt, že ještě v šedesátých le-
tech se jednalo o zaostalou agrární roz-
vojovou zemi, nelze jinak, než vzdát této

podivuhodné zemi a jejím lidem patřičnou
úctu. Korejci ale nebudují jen velké investiční
celky, jako jsou například jaderné elektrárny.
Nestaví po světě pouze automobilky viz. Hy-
undai v Nošovicích, ale také se starají, aby se
v jejich zemi dalo dobře a svobodně podnikat,
což se o Česku dnes jistě říci nedá. Proto je na-
šinec velice udivený, jaká sofistikovaná zaří-
zení dovedou drobnější korejští výrobci vy-
produkovat. Nedávno například navštívil Čes -
kou republiku prezident firmy Phoenix E&T,
pan Seong-Jin Park s nabídkou Led lamp,
které ke svému provozu využívají solární ener-
gii. 

„Naše společnost se zaměřuje na vývoj
a výrobu solárních článků a led osvětlení
v jednom,“ vysvětlil. „Vyrábíme produkty,
které můžete bez obav používat venku v růz-
ných situacích a na různých místech. U nás
například slouží jako dekorační prvky či orien-
tační osvětlení například v hotelích, parcích,
na chodnících, v bazénech, jezírkách či kaš-
nách. Také je využíváme k osvětlení vozovky.
Jejich světlo nemusí být pouze ostře bělo-
modré, jako je většina Led světel. Nabízíme
hned několik barev. Jelikož jsou naše pro-
dukty napájené solární energií, nepotřebují
žádné druhotné napájení, tedy žádné dráty či
kabely. Prostě navrtáte potřebný otvor, použi-
jete stavební lepidlo a víc se o světlo mnoho
let nemusíte starat.“  Ještě zajímavější byla in-

formace, že na svoje produkty a na jejich
funkčnost dávají záruku deset let. Výrobky
firmy Phoenix totiž neobsahují klasické aku-
mulátory, jako jiná technika na solární energii.
Vyvinuli svoje vlastní speciální baterie, proti
kterým prý neprotestují ani letečtí dopravci,
když je mají v zavazadlovém prostoru. „Bate-
rie, které ostatní výrobci používají u solárních
článků, jsou většinou stejné, jako ty, které
máte ve svých mobilních telefonech,“pokra-
čoval Seong-Jin Park. „Jak známe z osobních
zkušeností, nemají moc dlouhou životnost
a občas vybuchují. My jsme se vydali jinou
cestou. Odmítli jsme akumulátory, které po
roce ztrácí svoji životnost, ale vyvinuli jsme
jiné, které podle našich testů vydrží plnohod-

notně minimálně deset let v provozuschop-
ném stavu. Osobně však věřím, že vydrží
mnohem déle. Podle našich velice tvrdých zá-
těžových zkoušek jsme jejich životnost odha-
dovali na 50 a někteří dokonce na 100 let.“ So-
lární osvětlovací tělesa Phoenix Solar Led
jsou prachotěsné, vodotěsné, a nárazuvz-
dorné. „Většina našich výrobků je určená i do
extrémních podmínek, například do -40 °C
nebo +70 °C . A to také díky našim speciálním
bateriím. Představte si, že něco podobného
uděláte s vaším notebookem. Jejich jedinou
nevýhodou je fakt, že jsou na solární pohon,
tudíž potřebují alespoň část dne světlo. Pokud
chcete, aby těleso svítilo celou noc, tak nabí-
jení trvá za slunečného počasí přibližně tři ho-
diny a za extrémního počasí silně pod mra-
kem maximálně osm hodin. Samo se při sou-
mraku zapne a při rozednění opět vypne. Zí-
skali jsme certifikáty bezpečnosti provozu so-
lární energie, vodotěsnosti či mrazuvzdor-
nosti apod. v USA, Evropě i v Japonsku,“ do-
dává prezident společnosti. Na otázku, kdy
s výrobou začali, odpověděl, že před šesti lety.
Před tím je ale delší dobu vyvíjeli. Ještě zají-
mavější informaci dodal na závěr: „Máme ve-
lice malou, sofistikovanou továrničku, kde
pracuje deset lidí. Na velké zakázky samo-
zřejmě najímáme další. Ale stabilních zaměst-
nanců je opravdu pouze deset. I tak dove-
deme zásobit našim solárním osvětlením
téměř doslova celý svět!“ �

Antonín Karoch

Solární svítidla na deset let
O tom, že Jižní Korea, pokud se týká technologií, dávno předběhla stagnující Evropu, dnes už snad ani
ten největší skeptik nepochybuje. 

KT zavede systém telemedicíny v transsibiřských vlacích



Pojem Nadace (angl. foundation) je
podle českého práva účelové sdru-
žení majetku, zřízené zakladatelem,

k dosahování společensky nebo hospo-
dářsky užitečných cílů. Alespoň tak tvrdí
Wikipedie. Podobných organizací máme
v naší republice poměrně dost. Liší se
především životaschopností a závislostí
na státních finančních příspěvcích. Ně-
které z nich se od ostatních přece jen tro-
chu odlišují. Jednou z nich je například
Nadace ZET, kterou založil odborník sy-
stémů řízení a jeden z mála českých eko-
nomů, respektovaný i v mezinárodním
měřítku, prof. Milan Zelený se svými spo-
lupracovníky. Jmenovanou organizaci us-
tavili na podporu rozvoje skutečně národ-
ního podnikání (ve smyslu posílení stát-
ního, regionálního a místního rozhodo-
vání i vlastnictví) v roce 2015. Při ustavo-
vání nadace také zdůraznili nutnou pod-
poru autonomie a soběstačnosti jako ne-
zbytnou součást zvýšení úspěšnosti
a konkurenceschopnosti českých výrobců
a producentů.

Od myšlenky k nadaci

„Po celoživotní akademické kariéře jsem
pochopil, že dnešní doba akcelerující
změny nesnáší, i když toleruje, staré hle-

mýždí přístupy,“ vzpomíná prof. M. Ze-
lený. „Začal jsem tedy razit nová hesla,
jako: „vědět ještě neznamená umět“, „in-
formace nejsou znalosti“, „znalost je ko-
ordinace akce a informace je záznam či
popis akce“ atp. Následovaly další, jako
např. „informací máme více, než třeba,
ale znalostí čím dál méně“, „nejlepší pub-
likací myšlenky je její realizace“, nebo
„spolupráce je silnější než solidarita“,
atp. Nestačilo o tom ovšem jen řečnit,
utápět se v historii, a zapomínat na bu-
doucnost. V roce 2015 jsem dospěl k ná-
zoru, že nastal čas věci měnit a změnit.
Všechno!“ M. Zelený kolem sebe sesku-
pil skupinu odborníků, kteří se stejně jako
on inspirovali úspěchy a zkušenostmi To-
máše a Jana Bati. Zdálo se, že nastal ko-
nečně čas odkazy i sny těchto zlínských
rodáků aplikovat do naší současné doby,
v českém vlastním, tedy národním, pod-
nikatelském prostředí. M. Zelený už ne-
chtěl pouze teoretizovat a jen oprašovat
ono začernalé stříbro odkazu obou veli-
kánů. Uvědomil si, že je třeba akce. Tedy
té podstatné, osvobozující a povzbuzující,
vskutku baťovské akce: „Nebudeme se
přece nikoho doprošovat, aby to zorgani-
zoval za nás. Uděláme si to sami! A bylo
to!“ Nadace ZET byla na světě. A protože
organizátoři nehodlali omezit činnost jen

na Českou a Slovenskou republiku, do-
stala instituce i svoji anglickou podobu:
„ZET FOUNDATION – ZOOM IN ENTRE-
PRENEURSHIP AND TECHNOLOGY“.

Kdo je M. Zelený?

Profesor Milan Zelený vystudoval na VŠE
v Praze kvantitativní metody, finance a zá-
klady ekonomiky. V roce 1967, kdy to ku-
podivu bylo pro opravdu nadané možné,
se mu podařilo odcestovat do USA na
studia. Před tím totiž pracoval na Akade-
mii věd u profesora O. Šika a s jeho po-
mocí se dostal do programu University of
Rochester. O rok později, po vpádu tzv.
„spřátelených vojsk“ a následné norma-
lizaci, se situace v Československu změ-
nila. M. Zelený to logicky vyřešil setrvá-
ním v USA. Lehké to ovšem neměl. Ne-
uznali mu dosažené vzdělání, ani tituly
z VŠE, takže začal téměř od počátku. Po
čase získal tituly MS a PhD v oblasti eko-
nomiky a systémové optimalizace. Potom
začal učit. Přednášel na Universitě v Jižní
Karolíně, následně deset let na Columbia
University v New Yorku. Dokonce několik
let působil i v Evropě. Vyučoval na uni-
versitách v Bruselu a Kodani. Posléze se
vrátil zpět do USA, kde zakotvil na Ford-
ham University. Tam strávil přes třicet let.

Nadace ZET, dnes i pro budoucnost
Buďme sebevědomí, nápadití, soběstační a hlavně konkurenceschopní
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V současnosti je emeritním profesorem
(Professor Emeritus of Management Sys -
tems), takže už má relativně méně povin-
ností a mohl si dovolit vrátit se napůl do
Čech, kde si dal za úkol hledat nápravu
některých ekonomicko-společenských
problémů. Součástí bylo i založení Na-
dace ZET. 

Proč právě tento název? „Protože tohle
spojení písmen ZET bylo vždy mojí inspi-
rací,“ vysvětluje M. Zelený. Jeho otec,
Josef Zelený, byl první “Organizační po-
radce“ v Praze, a vlastnil firmu ZET-Orga-
nizace. Mimo jiné vynalezl kufříkovou ak-
tovku pro podnikatele. Bylo v ní všechno,
co obchodník tehdy potřeboval ke své
činnosti a jmenovala se „Liliput“. O pa-
desát let tak předstihl dobu. Obdobné vý-
robky, později zvané „organizéry“, se za-
čaly houfně objevovat zhruba v polovině
osmdesátých let. A ty nejluxusnější byly
také v kufřících. „Za logo nadace jsem si
zvolil stylizované písmeno „Z“ z tátova
podpisu. Jako dítě jsem jeho rozmach na-
podoboval tak náruživě, až se mi stal
vlastním. A nyní už je i nevyhnutelným
logem naší nadace.“

Inspirace bratry Baťovými

Podle M. Zeleného máme na co navazo-
vat. On sám i Nadace ZET se inspirují
zlínskou baťovskou soustavou řízení,
která byla unikátní v tom, že ji bratři Ba-
ťové odnikud nezkopírovali. Jinými slovy,
je to jejich originální a původní způsob
myšlení a inspirativní pohled na svět,
který vyplýval i z toho, že zakladatelé
firmy Baťa nebyli formálně vzdělaní. Byli
vysoce inteligentní, ale nebyli vzdělaní.
Jim nikdo nedal do vínku návod, jak se na
svět dívat. Takže se na dění kolem sebe
dívali zcela přirozeně. Tím, jak vnímali
svět, předešli svoji dobu a vytvářeli věci,
které tak tehdy nikdo jiný nedělal. „Napří-
klad, místo samotného exportu bot, vyvá-
želi celé výrobní systémy (Baťova města).
Zavedli podnikové i podnikatelské vzdě-
lávání, protože jim pro jejich zaměst-
nance nebylo státní vzdělání dost dobré.
Podle pamětníků bratrů Baťů se prý oba
dívali na svoji firmu jako na živý organis-
mus. To znamená, že organismus můžete
stimulovat, ale také mu musíte dát příle-
žitost a volnost, aby si našel své speci-
fické cesty k úspěchu. „Nemůžete mu dik-
tovat,“ říká M. Zelený. „Proto je chyba,
nebo velké nepochopení, když někdo
tvrdí, že ve Zlíně převládal nějaký diktát.
Většinou šlo o netrpělivost dotyčného
a neochotu pochopit soustavu Baťa. V té
době neměli počítače, ani globální komu-
nikace, natož internet – přesto prospero-
vali. A na jejich pevné a odzkoušené zá-
klady chce ZET navazovat. Snažíme se
dále šířit a upravovat podle dnešních po-
třeb baťovské myšlenky, které jsou do-
dnes platné, stejně jako jejich pohledy na
podnikání. Nadace ZET se tak snaží jejich
myšlenky realizovat v praxi.“ 

Proč Nadace ZET

Nadace si dala za cíl rozvinout vzájemně
výhodnou spolupráci se spřízněnými

podniky, vzdělávacími institucemi
a místní i regionální samosprávou, tedy
jednotlivými městy a obcemi. Mottem
této organizace se stal slogan M. Zele-
ného: „Čím úspěšnější bude jednotlivec,
instituce nebo region, tím silnější bude
Nadace ZET a tím efektivnější bude její
podpora a pomoc podnikatelskému,
vzdělávacímu a společensko-kulturnímu
rozkvětu místních a regionálních ekono-
mik“. Účelem nadace, ve shodě s veřejně
prospěšnými cíli, je rozvoj takových pro-
jektů, které usilují o renesanci skutečně
českého, národního podnikání. Souběžně
podporuje tvorbu inovačně-podnikatel-
ské kultury a realizaci originálních pro-
duktů, služeb a komplexních výrobních
systémů ve všech oblastech podnikání.
To tedy znamená, že se snaží napomáhat
rozvoji regionů propojením aktivní spolu-
práce podniků, místních samospráv
a univerzit s cílem, aby si tyto instituce
uvědomily, že ve spolupráci i ony mohou
být samostatné a nezávislé. Nadace ZET
podporuje znalosti v oblastech komplexní
soustavy podnikového řízení, rozhodo-
vání a strategického myšlení ve smyslu
rozvoje autonomie a soběstačnosti. Po-
dobně, jak tyto myšlenky formulovali
a formovali bratři Baťové, za účelem zvý-
šení konkurenceschopnosti česko-sloven-
ských firem a jejich spolupracovníků po
celém světě. 

Dalším projektem nadace je podpora
rozvoje škol a programů vzdělávání,
s ohledem na potřeby průmyslového
a zemědělského rozvoje regionu. S tím
souvisí i možnosti zakládání podnikatel-
ských univerzit, které se pak přímo podílí
na vzniku a zkvalitnění podnikatelských
talentů místa či regionu – jako záruky dal-
šího rozvoje zaměstnanosti a úspěchu
domácích podniků. Pokud jsou podnika-
telské univerzity přímo napojeny na kon-
krétní firmu, produkují kvalitní zaměst-
nance nejen pro svůj podnik, ale vytvářejí
nové možnosti spolupráce pro nově
vzniklé firmy svých absolventů. Při studiu
vzdělávacích programů rozvíjejí univer-
zity možnosti studentů, zejména tím, že je
zapojují přímo do realizace originálních
podnikatelských záměrů.

Začátky nadace a její rozvoj

„Začátky byly snadné. Vše nám bylo
jasné a zřejmé,“ tvrdí M. Zelený. „Ti, co
nechápali a brzdili, rychle sami odpadá-
vali. Tak jsme to přirozeně i předpoklá-
dali. Dále jsme objevili zhruba deset zá-
sadních a převratných projektů, které
ovšem nikdo neuměl realizovat. Museli
jsme se všichni začít hodně rychle učit.
Nejvíce asi já.“ Do cesty se jim stavěly zá-
ludné problémy, jako např. čím nahradit
univerzitu, jak postavit město, jak naučit
děti, aby se dokázaly učit samy, jak pře-
svědčit svět, že technologie je integro-
vaný celek, ne jen rozptýlené kompo-
nenty, atp. Následovaly další, jako zda má
vůbec smysl přesvědčovat politiky, zda
mají jejich partaje investovat do svých,
nic neříkajících billboardů, jací lidé to
vlastně v politice jsou, atp. Jako jeden
z nejdůležitějších problémů se nakonec

ukázalo, zda a kde nalézt novodobé, do
budoucnosti zaměřené kapitalisty. Mohli
sami sobě odpovědět – je prostě třeba si
je vychovat. Učit se novému však vyža-
duje i nový prostor. Člověk se tak musí
zbavit starých návyků myšlení, atp. –
zkrátka zbavit se starého. V opačném pří-
padě nastane konflikt mezi novým a sta-
rým, který pak deprimuje efektivitu. 

„Začátek byl, jak jsem již uvedl,
snadný. Pak ale přišla fáze nutnosti stu-
dia, odvahy a dřiny. Tenhle přirozený
výkyv, kdy je třeba zbavit se starého,
jsme museli vyplnit akcí. To ovšem
všichni nedovedou.“ Naštěstí ale přichá-
zejí noví, mladší, chápající a zapálení spo-
lupracovníci. Nadace ZET tak přestává
být strojem, a stává se živým organis-
mem. „Když se jakákoliv instituce, komu-
nita, podnik, nebo i celá společnost sta-
nou organismem a přestanou být pou-
hým strojem, pak je vyhráno. Pro
všechny,“ dodává M. Zelený. „A pro koho
jsou aktivity naší nadace určené? V pod-
statě pro členy základní regionální „tri-
ády“ kdekoliv na světě, ale hlavně ve vy-
spělých či o rozkvět usilujících zemích.
Termínem „triáda“ míním propojení pod-
niku, univerzity a samosprávy. Účelem
nadace je vytvářet příklady úspěchu, ne
se jen podílet na podpoře a posilování
prostého přežívání. Do podnikatel ských
univerzit bychom chtěli získat ještě nezka-
žené a změně dosud otevřené talenty
z celého světa. Kromě podnikatelských
univerzit podporujeme i podnikové uni-
verzity, školy a dokonce i školky, založené
na rozvoji samostatného, kritického
i praktického myšlení a podnikatelské
akce.“ 

Strategické činnosti Nadace ZET

Aby mohla jakákoliv nadace fungovat,
musí si vybudovat funkční základnu
a strategii činnosti, což jsou kromě admi-
nistrace účastníků také reporty, analýzy,
konzultace, členství v klubu expertů, pří-
stup na VIP akce (Hovory ve Mlejně, atp.).
Organizátoři museli připravit škálu na-
bídky, oslovit zákazníky, hosty i členy ZET.
Součástí života nadace byly a jsou od-
borné konference, semináře a webináře
ZET, na kterých účastníci společně hledají
nové informace, znalosti, inspiraci, kon-
takty a sítě národních i globálních talentů
a zdrojů. Při organizaci zmíněných akcí
spolupracovali s podniky jako Fosfa, IPA,
SOMA, SAMBA, VŠP, DC Vision, Em-
braco, atp. Založili také webové stránky
Nadace ZET jako platformu pro sdílené
know-how, a připravili tak podmínky pro-
pagace zúčastněných firem, jejich pro-
duktů a služeb.

Součástí nadace je i ZEThink Tank,
který sdružuje odborníky z různých oborů
za účelem již zmíněných analýz nových
trendů, rešerší technologických a paten-
tových zdrojů, hledání vhodných oblastí
pro strategické investice atp. Svým způ-
sobem tak nadace vytváří vlastní síť ex-
pertů, do které se snaží zapojit i studenty
a doktorandy. S touto činností jsou spo-
jené také strategické a inovační projekty
ve firmách, jako je například odhalování
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strategických příležitostí, nasměrování
firmy tak, aby využila metamorfózu dění
v podniku ve svůj prospěch – podle stra-
tegie 3P (Pochopit / Přizpůsobit se / Použít
příležitosti).

Každá nadace, aby přežila, potřebuje fi-
nanční zdroje. Nadace ZET zásadně ne-
usiluje o státní dotace. Ty vždy znamenají
závislost na státu. O to více musí, díky
svým nabízeným akcím a myšlenkám, an-
gažovaným osobnostem a vlastní čin-
ností, generovat finanční účast, investice
a podporu od osvícených a nezávislých
podnikatelů a kapitalistů. 

Důležitou součástí práce Nadace ZET je
vzdělávací činnost. Organizuje totiž letní
podnikatelské kempy pro školní i před-
školní děti, ve kterých se mládež sezna-
muje se základy podnikatelského rozho-
dování a praxe, spolupracuje s podniko-
vými a soukromými školami při hledaní
efektivních modelů podnikatelského
"skautingu". Letos proběhne již třetí roč-
ník „Letního podnikatelského kempu pro
mladé“, který pořádá Nadace ZET ve spo-
lupráci s Českou manažerskou asociací
a Yourchance. Pro dospělejší adepty se
nadace snaží organizovat síť zkušených
mentorů a koučů, což v praxi znamená
nalézt úspěšné podnikatele, kteří jsou
ochotni předávat svoje zkušenosti mlad-
ším, a oslovit i firmy, které jsou připra-
vené poskytnout stipendia a rizikový ka-
pitál v souladu se znalostmi jak přetvořit
nápad v business nebo jak vychovat ná-
stupce firemních lídrů.  V plánu i ve stá-
diu rozpracování je i špičkově vybavené
technologické centrum, které lze sdílet
konsorciem podniků a institucí za účelem
tvorby optimálního prostředí pro podni-
katelskou přípravu a praxi. Na to nava-
zuje i Akademie ZET, která počítá se sdí-
leným vzděláváním nové generace pod-
nikatelů a manažerů, doplňující sdílené
Tech-centrum. Cílem je Fakulta předních

osobností ZET, organizovaná ve spolu-
práci s partnerskými podniky Nadace
ZET. Jejich náplň se zaměří na témata
„Nový svět podnikání“, „ZIPF“, „Baťa“,
„Strategie prvního kroku“, „Informace
a znalosti“, „Podnik jako živý organis-
mus“ a dále na přelomové technologie,
inovace, konflikty, atp. Ovšem, jak říká M.
Zelený: „Všechny projekty jsou v trvalém
procesu realizace, která, vzhledem k ak-
celeraci změny, nemůže nikdy skončit.
Jen přidáváme další stupně a nové stra-
tegické výzvy“.

Základna na zámku Vilémov

Konference nadace ZET se pomalu stá-
vají pojmem. Například loňské zářijové,
jihomoravské Podnikatelsko-ekonomické
fórum v Lednici mělo podle účastníků
velký úspěch. Hned první den zařadili de-
batní stůl s ředitelem firmy Fosfa a spo-
luzakladatelem Nadace ZET, Ivanem Bať-
kou, podnikatelem a koučem Peterem
Krištofovičem, který vybudoval nadná-
rodní finančně poradenskou společnost
Salve Group (a nyní se věnuje také PK
Academy). Nechyběla přednáška M. Ze-
leného, a akci nevynechal ani Bernhard
Scholz, prezident podnikatelské asoci-
ace Compagnia delle Opere, sdružující
přes 36 000 firem a neziskových organi-
zací z 19 zemí pěti kontinentů, jakož i další
úspěšní podnikatelé a odborníci. Jedna
z myšlenek, na které se téměř všichni
shodli, byl fakt, že mezinárodní analýzy
opakovaně poukazují na to, že největší zá-
těží podnikání v naší zemi je nekvalitní,
zpolitizované fungování státní správy
a institucí. A to i přes skutečnost, že za 20
posledních let vzrostl počet státních úřed-
níků o 30 procent.

Srdeční záležitostí se pro otce zaklada-
tele Nadace ZET stala malá obec na Vy-
sočině jménem Vilémov. Je to místo, kam

se třetí červencový týden pravidelně sjíž-
dějí manažeři a podnikatelé, aby věnovali
svůj čas a energii mládeži, která v blízké
době opustí dětské domovy. Cílem letos
již třetího ročníku Letního podnikatel-
ského kempu pro mladé, je pomoci vzbu-
dit a podpořit v nich podnikatelského
ducha, a tak je připravit na reálný život
v dnes ne zrovna přívětivém světě.

„Zámek Vilémov je a zůstane naší dlou-
hodobou základnou,“ dodává M. Zelený.
Proto tam letos v červnu poprvé pořádají
také 1. ročník konference Nadace ZET na
téma „Integrované produktivní prostředí
(IPP)“. „Pozvali jsme špičkové české a slo-
venské podnikatele v klíčových oblastech,
a rádi bychom pozvali všechny, kterým
není nastávající digitální a integrovaná bu-
doucnost lhostejná. Vstupujeme do nové
éry. Tradičně se dříve za technologii pova-
žovaly pouhé komponenty, které se však
dnes musí integrovat do větších, složitěj-
ších a hlavně efektivnějších celků – inte-
grovaných produktů. Stejně jako v auto-
mobilu nebo v lidském organismu,
všechny tyto komponenty musí fungovat
bez problémů a v bezchybné spolupráci.
Uvítáme, když se k nám na zámku Vilémov
přidají i domácí podnikatelé. Pomohou tak
integrovanou budoucnost lépe definovat,
zejména ve smyslu česko-slovenské role,
jako přínos dnešnímu tápajícímu světu.
Nechceme jen tradičně diskutovat o spe-
cifických vlastnostech a elementech jed-
notlivých komponentních technologií, ale
hlavně o jejich integraci do vyšších funkč-
ních super-systémů. Tam se dnes formují
ty nejefektivnější a průlomové inovace
s maximální přidanou hodnotou. Přidaná
hodnota je totiž vždy nejvyšší v produktiv-
ních komplexech, nejen v místě, kde je ge-
nerují, ale i co nejblíže k místu konečné
spotřeby.“ �

Zpracoval: Antonín Karoch
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Navazujeme na světový megatrend sni-
žování hmotnosti dopravních pro-
středků, který souvisí s dlouhodobou

snahou o redukci CO2 v ovzduší. Ke slovu se
tak dostává téma odlehčování materiálů při
konstrukci dopravních prostředků,“ říká Petr
Raboch ze 3M. Tyto materiály zatím nejvíce vy-
užívá letecký a automobilový průmysl a vý-
roba kolejových vozidel. Ostatní odvětví vý-
roby dopravních prostředků však navazují na
tento trend. 

Celkově mohou výrobci automobilů díky
použití všech řešení od firmy 3M snížit hmot-
nost průměrného vozidla střední třídy až o 194
kilogramů. To znamená snížení emisí CO2 z vý-
fukových plynů o 17 % - téměř 23 gramů na ki-
lometr z původních 130 gramů. I když se to
možná nezdá, z hlediska celého životního
cyklu vozidla se jedná o úsporu několika tun
CO2.

Jak shodit až 140 kilogramů? Lepením

Šrouby, nýty a svorky jsou tradiční technologií
spojování. Při spojování lehkých konstrukč-
ních materiálů se ale čím dál více využívají
oboustranné lepicí pásky a lepidla.  Lepí se
například spojlery, opláštění konstrukce vo-
zidla, rozšíření podběhů, těsnění, boční
ochranné lišty nebo antény. Ovšem nejde
o nic nového. Přes 30 let používají výrobci
automobilů k připevňování konstrukčních dílů
vozidel akrylové pěnové lepicí pásky, či struk-
turální lepidla 3M. Zprvu šlo hlavně o zmiňo-
vané spojlery nebo antény, ale v uplynulých

letech je lepení stále více využívanou techni-
kou i pro jiné části vozu. 

O čtvrtinu lehčí nárazník

3M umí výrazně odlehčit také plastové kom-
ponenty. Při jejich výrobě se používají mikro-
skopické skleněné kuličky z odolného borosi-
likátového skla. Ty mají nižší hustotu a jsou až
o 80 % lehčí než minerální plniva, přičemž mají
také schopnost tepelné izolace. Najít je mů-
žeme například v plastových výliscích světlo-
metů nebo v krytu podvozku. Odlehčený kon-
strukční materiál vyvinula 3M ve spolupráci
s dvěma partnerskými společnostmi, použil se
například při výrobě zadních nárazníků pro
jeden konkrétní prestižní sportovní vůz. A vý-
sledek? Téměř o čtvrtinu lehčí nárazník.

„Skleněné kuličky se používají jako kompo-
nenta při výrobě nejrůznějších plastových vý-
robků, kde je jejich hlavní funkcí odlehčení ma-
teriálu při zachování pevnosti a tuhosti. To je
zejména v dopravě jedna z klíčových vlast-
ností,“ potvrzuje Petr Raboch.

Diamanty pod kapotou

Patnáct kilogramů z automobilu pak dokáže
ubrat využití třecích podložek osázených di-
amanty. Podložky zvyšují přenos kroutícího
momentu, což umožňuje konstruovat menší
a lehčí převodovky. Půl druhého kilogramu
vezmou také akustické flísové materiály k ab-
sorpci zvuku. Technologie od 3M zajišťuje, že
jsou až o padesát procent lehčí než běžné bavl-

něné a filcové materiály. Používají se mimo
jiné ve dveřích, střechách, podbězích a pod-
vozku. Jejich odolnost proti vodě navíc zaru-
čuje, že neplesniví. U dveří je také možnost vy-
užít samolepící těsnění, u kterého je úspora
v hmotnosti v porovnání s hliníkovým nosným
profilem téměř až 40 %.

Elektromobilita stojí 
na správném chlazení
Odlehčení vozidel je také významným téma-
tem pro elektromobilitu, protože lehčí automo-
bily mají větší výdrž baterie, a tudíž delší do-
jezd. Vysoká hmotnost tedy negativně působí
na výdrž baterie, tu zatěžuje i rostoucí využití
elektroniky v autech. Čím chytřejší naše auta
jsou, tím více vytvářejí tepla, což má nepří-
znivý vliv na životnost baterií, potažmo celko-
vou spolehlivost automobilu. Aktivní chlazení
je náročné na spotřebu energie, proto je per-
spektivní přemýšlet o způsobech, jak zabránit
samotnému zahřívání.  

Nenápadné jsou v tomto směru infotain-
ment displeje na palubních deskách automo-
bilů. V jejich případě je tepelný management
velmi důležitý. Kde se tvoří obraz, tvoří se také
teplo, a to je potřeba účinně odvést, aby se
předešlo poškození displeje, jako například
změny barevnosti nebo ztrátě jasnosti. 3M na-
bízí řadu tepelně vodivých a elektricky izolují-
cích materiálů pro optimální chlazení, včetně
řešení pro uchycení a chlazení lithium-ionto-
vých baterií, či pomocné inteligentní snímače
vlhka a materiály pro jejich výrobu. �

Nové technologie 3M odlehčí auta a uleví životnímu prostředí
Snaha o ekologičtější automobilovou dopravu je výrazným tématem posledních let. Emise CO2

u spalovacích motorů se musí do roku 2020 zredukovat ze 130 na 90 gramů na kilometr. Jednou
z možností je snížit hmotnost automobilů, tím omezit spotřebu paliva a v důsledku i objem škodlivého
CO2. Příležitost se nabízí v podobě technologií společnosti 3M.



A tyto silnice jsou dobře využívány:
každý den 40 000 řidičů používá sil-
niční síť společnosti ATMB –

130 km dálnic a rychlostních silnic ve Fran-
cii, Švýcarsku a Itálii, průměrně 5 000 vo-
zidel cestuje pod nejvyšším vrcholem Ev-
ropy přes světově proslulý, 11,6 km dlouhý
tunel Mont Blanc.

Silniční síť ATMB se skládá z jednoho tu-
nelu a tří hlavních mýtných stanic, stejně
jako z vedlejší silnice (RN85 – známá jako
Bílá cesta) a dvou dalších tunelů, které se
spojují s tunelem Mont Blanc. Je to strate-
gické komunikační spojení mezi zeměmi,
které je životně důležité pro místní ekono-
miku. Více než to, tunel Mont Blanc je sám
o sobě úžasný lidský a technologický
výkon. Je v provozu 24 hodin denně, sedm
dní v týdnu, během náročného zimního
počasí, které se vyskytuje v této nadmoř-
ské výšce v Alpách. 

Nejvyšší prioritou ATMB je udržet silnice
otevřené 24 hodin denně 7 dní v týdnu
a zároveň zajistit bezpečnost dopravy, ze-
jména s ohledem na povětrnostní pod-
mínky v této nadmořské výšce v Alpách.
Za tímto účelem se společnost zavázala
implementovat nejnovější inovace a tech-
nologie, aby zlepšila bezpečnost a využíva-
jící svou IT síť k tomu, aby fungovala jako
oči a uši na dálnici, sledovala dopravní
data a počasí v reálném čase. 

Modernizace infrastruktury

V roce 2014 zahájila ATMB strategii moder-
nizace technické infrastruktury. Společnost

již zavedla velmi efektivní optické sítě
a inovativní infrastrukturu v IT centrech,
aby zajistila vysokou úroveň zabezpečení
a dostupnosti. Všechna její zařízení v celé
síti jsou vybavena vlastními IT středisky,
které provozují CCTV, zařízení pro sledo-
vání silničních a klimatických podmínek,
stejně jako mají schopnost řídit poplatky
mýtného a kdykoli informovat řidiče o jízd-
ních podmínkách. ATMB však chtěla ještě
více zvýšit efektivitu a bezpečnost tím, že
umožní vzdálené sledování každého IT
střediska, což by umožnilo dále zvýšit pro-
vozuschopnost a snížit náklady spojené
s vysíláním techniků do celé sítě, aby se
vypořádali se všemi IT problémy. 

Společnost měla tři klíčová kritéria:
vzdálené ovládání a monitorování IT zaří-
zení; proaktivní sledování a předvídatelnou
údržbu infrastruktury; a monitorování
a analýzu napájení v síti, aby se zabránilo
prostojům.

Monitorování sítě 

Eaton pracoval na projektu se společností
Modulo-C, dlouhodobým partnerem a sy-
stémovým integrátorem společnosti Eaton
ve Francii. Obě firmy úzce spolupracovaly
po mnoho let, a to v takové míře, že Eaton
dokonce požádal Modulo-C o zpětnou
vazbu během vývojové fáze svého soft-
waru pro vzdálenou kontrolu a obě společ-
nosti společně řešily nalezení zkušebních
platforem v reálném světě. Modulo-C spo-
lupracovala s ATMB na dalších IT projek-
tech a věděla, že koncept společnosti

Eaton bude schopen řešit cíl sledování
vzdálených lokalit. 

Společně navrhly ATMB koncepci za-
hrnující software Infrastructure Intelligent
Power Manager (IPM) a jednotky pro dis-
tribuci energie (Power Distribution Units,
PDU), které by umožnily řídit a sledovat
výkon napříč její sítí, což by dovolovalo
vzdálený monitoring celé její IT infrastruk-
tury prostřednictvím jednoho systému. 

Infrastrukturní software IPM poskytuje
snadno použitelné a jednoduché řešení
pro monitorování infrastruktury, které
umožňuje spravovat její kritické aplikace
v síti přímo z jediného centralizovaného ří-
dicího panelu. To umožňuje ATMB porozu-
mět a monitorovat výkon v celé své síti,
stejně jako použít metriky prostředí a fy-
zické kapacity, a to vše v kontextu své IT in-
frastruktury. Díky těmto informacím lze
plánovat změny, předvídat výzvy a činit in-
teligentní manažerská rozhodnutí s cílem
optimalizovat efektivitu a zajistit kontinuitu
provozu. 

Společnost Eaton také poskytla měřené
PDU, čímž lze přesně a na dálku měřit
a monitorovat spotřebu energie každého
IT zařízení v daném úseku a mít tak mno-
hem komplexnější analýzu spotřeby ener-
gie a efektivity v celé síti.

Odolnost sítě

Projekt poskytl ATMB pružnější a auto-
nomnější síť. Od doby implementace soft-
waru Intelligent Power Manager získala
firma mnohem větší přehled o tom, co se

Mont Blanc: strategické komunikační spojení mezi zeměmi
Jméno Mont Blanc evokuje obrazy hor pokrytých sněhem, luxusních značek a výšky alpské
sofistikovanosti. To je obraz, který se stejně tak týká společnosti, která má za úkol udržovat v provozu
životně důležité silniční sítě mezi Francií, Švýcarskem a Itálií. 
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děje s její IT infrastrukturou na úrovni na-
pájení energií. Počáteční zkušební fáze pro-
jektu byla provedena na jedné mýtné sta-
nici a další práce pak ihned pokračovaly.
Společnost také pověřila Eaton, aby po-
skytl další inteligentní PDU, a to z důvodu
množství informací, které získává pomocí
softwaru. 

ATMB nyní může v reálném čase pocho-
pit události jak ve své IT infrastruktuře, tak
v dopravních sítích a shromáždit všechny
požadované informace potřebné k tomu,
aby reagovala včas a efektivně.

„Více než cokoli jiného, Eaton a Mo-
dulo C nám umožnily sledování událostí
v reálném čase,“ uvedl vedoucí infrastruk-
tury Marcel Masson z ATMB. „Naší priori-
tou je mít silnice otevřené a bezpečně fun-
gující. Vzdálená kontrola pro nás znamená
dostupnost – cesty jsou otevřené, můžeme
zpracovávat mýtné poplatky a efektivně
a nákladově optimálně sledovat bezpeč-
nost silničního provozu."

Projekt také znamená, že ATMB dosáhla
pokroku při vytváření distribuované archi-
tektury, blízké tomu, čemu se říká EDGE
computing, který umisťuje technologii
blíže k místu, kde probíhá zpracování dat.
Vzdálený monitoring znamená, že ATMB
dokáže pochopit, jak fungují její distribu-
ovaná IT centra, a také umožňuje automa-
tické řízení IT systémů, včetně zpracování
mýtného, dat z kamer a IT zařízení bez ja-
kéhokoli zásahu člověka. 

Společnost byla přesvědčena o výho-
dách a schopnostech vzdáleného sledo-

vání a přesného měření spotřeby energie
a nyní se snaží tento projekt replikovat za-
váděním IPM infrastruktury ve všech svých
mýtných stanicích.

Marcel Masson z ATMB uvedl: „Eaton
a Modulo-C jsou pro projekt klíčovými
partnery při zavádění nejnovějších po-
znatků v řízení spotřeby do naší IT infra-
struktury. Kvalita poskytovaných služeb

a podpory znamenala, že projekt byl mi-
mořádně přímočarý a dokončený v ter-
mínu. Technologie Eatonu umožňuje, že
nyní můžeme sledovat a řídit naše sy-
stémy, abychom přesně věděli, co se děje
v jakémkoli bodě sítě – to je dobré pro
naše podnikání, ale je to ještě důležitější
pro bezpečnost všech uživatelů našich sil-
nic.“ �
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V hlavní roli je internet věcí

DB Schenker a společnost Cisco spo-
lečně usilují o změnu celého logis-
tického průmyslu. Obě společnosti

nyní spolupracují na vývoji, testování a im-
plementaci různých aplikací spojených
s internetem věcí a dalšími inovativními
technologiemi pro logistiku.

Digitalizace mění celou společnost,
a tedy i logistiku. Zásadní a všudypří-
tomné změny v přepravě, skladování, za-
bezpečení zásilek, celních službách nebo
doručování zákazníkům už teď určují způ-
sob, jak DB Schenker a Cisco řídí své pod-
nikání. Obě společnosti spolupracují na
transformaci celého logistického procesu,

a i nadále budou pokračovat ve vývoji ino-
vací.

Týmy obou společností spojily své síly,
aby prozkoumaly technologie, které přiná-
šejí nové možnosti optimalizace sklado-
vých a přepravních procesů. DB Schenker
a Cisco společně zřídily inovační laboratoř
v logistickém centru v Houstonu v Texasu,
kde mohou nové technologie testovat
a následně je přivést do komerčního vy-
užití. Nejmodernější technologie, na kte-
rých společnosti pracují, zahrnují řešení
založená na senzorech, systémy pro sledo-
vání polohy v reálném čase, robotiku,
automatizaci, inteligentní zařízení, stejně

tak rozšířenou realitu, video analytiku a sy-
stémy pro rozpoznávání obličeje. Obě spo-
lečnosti se podílí na vývoji jednotlivých ap-
likací. Těch se pak ujímají v inovační labo-
ratoři zaměstnanci DB Schenker a testují
jejich funkčnost v prostředí skladu. Během
zkušební fáze tým vyhodnocuje jak tech-
nickou proveditelnost, tak přidanou hod-
notu v rámci celého skladového a dodava-
telského řetězce.

"Vyvinuli jsme již řadu technologií, které
považujeme za naprosto průkopnické pro
celý logistický průmysl. Nejdříve se snažíme
důkladně porozumět všem požadavkům na
inovativní logistická řešení a následně pra-
cujeme v naší laboratoři na vývoji nových
technologií, které přispějí k větší efektivitě
v celém dodavatelském řetězci. Díky našim
odborným znalostem a silnému odhodlá-
ním se nám jistě podaří se společnosti Cisco
vytvořit novou budoucnost logistiky," říká
Tom Schmitt, CEO a člen představenstva
společnosti DB Schenker.

"Usilujeme o změnu logistického prů-
myslu a díky dnešním možnostem digita-
lizace ji můžeme uskutečnit. Je skvělé, že
na tom pracujeme společně právě se spo-
lečností DB Schenker. Tato spolupráce
nám umožní změnit způsob, jak přistupu-
jeme k logistice, ale věřím, že i zlepší její
fungování po celém světě," uzavírá Jack
Allen, vedoucí ředitel společnosti Cisco
Global Logistics. �



V průmyslu a při výrobě se využívají nej-
různější suroviny a mezi ně patří i elek-
třina. Málokdo si však uvědomuje, že

elektrická energie má svou kvalitu, a že její
vlastnosti a okamžitý stav významně ovlivňuje
celý výrobní proces. Proto jsou v podnicích
a závodech specialisté, kteří se o ní starají, a to
jak z hlediska spotřeby, tak i kvality. Ostatně
právě kvalita el. energie má největší vliv na
spotřebu, ale především na celou ekonomič-
nost výroby. Stačí málo a pokles napětí může
zastavit celý výrobní proces. To má daleko roz-
sáhlejší dopad na danou firmu než to, zda se
zhasíná na záchodech nebo se v létě vypíná
klimatizace.

Vliv elektrické sítě na výrobu si lze předsta-
vit jako naprosto reálnou „neviditelnou“ ruku
nad červeným tlačítkem STOP. Aby bylo
možné zjistit, co se v elektrické síti děje, pří-
padně proč dochází k nejrůznějším výpadkům
výrobních strojů, výpadkům jističů, přehřívání
a rychlému stárnutí motorů, servomotorů, po-
honů apod., je potřeba si ji nechat změřit.
K tomu slouží „Hloubkový audit kvality elek-
trické sítě Blue Panther“, který prostřednictvím
odborného měření zobrazí skutečné příčiny
problémů v elektrické síti. Následující příklady
jsou situace z reálných měření společnosti
Blue Panther. Ta je schopna analyzovat získaná
data a nabídnout praktická řešení na základě
svých 25letých zkušeností s měřením a zna-
lostí elektrické sítě v České republice.

Audit odhalil nestabilní síť

Výrobní společnost, která je předním dodava-
telem řešení pro průmyslové obrábění, se spe-
cializací na automatizované obráběcí a mani-
pulační systémy pro automobilový průmysl,
řešila problém s transformátorem, který byl na
hranici svých výkonových možností, a způso-
boval tak výkyvy napětí v elektrické síti. 

Aby byl zjištěn rozsah problémů, byl prove-
den hloubkový audit elektrické sítě, na jehož
základě byl navržen a následně dodán kom-
penzační systém Elspec Equalizer. Výsledkem
jeho nasazení je nyní stabilní elektrická síť, sní-
žila se spotřeba, a tím vznikla rezerva výkonu
pro nasazení dalších výrobních strojů, bez nut-
nosti investovat do nového, výkonnějšího
transformátoru. Investice do hloubkového au-
ditu elektrické sítě a kompenzačního systému
se vrátila již po 5 měsících.

Někdy stačí přehodit kabel

Dalším reálným příkladem byla situace řešená
u globálního dodavatele řešení a vybavení pro
automobilové interiéry. V jednom z výrobních
závodů v České republice jim docházelo k vý-
padkům napájení některých citlivých strojů,
které zastavovaly výrobní proces. Jejich kon-
trakty s automobilkami vyžadují dodávku dílů
přesně ve stanovený čas, jinak jim hrozí po-
kuty, případně ukončení spolupráce. 

Bylo tedy rozhodnuto a provedený audit
elektrické sítě opět odhalil nestabilitu sítě, vý-
skyt stejnosměrné složky, a také koncepční
chybu ve využívání dostupných transformá-
torů. To následně vedlo i k vyřešení celé situace.
Citlivé stroje byly přepojeny na jiné trafo. Ná-
vratnost investice do auditu tak byla okamžitá. 

Kvalita výrobků na prvním místě

Technologie výroby v 99 % ovlivňuje sama
sebe. Už sama existence výrobních strojů
odebírající elektrický proud ze stejného trans-
formátoru znamená, že elektrické napětí je
tímto odběrem zásadně změněno pro
všechny dané stroje. To se dělo i u jednoho
výrobce světel. Hloubkový audit od společ-
nosti Blue Panther odhalil soustavné mikro-
výpadky napětí, které způsobovaly přerušení

citlivé technologie výroby a zmetkovitost vý-
sledných výrobků. 

Jelikož jejich kvalita je pro danou společ-
nost existenční otázkou a hlavním mottem, ve-
dení se rozhodlo na základě auditu pro kom-
penzační systémy. Dle změřených parametrů
bylo navrženo a nasazeno několik Equalizerů,
což snížilo výskyt mikro-výpadků v síti závodu
na minimum, a tím se odstranila i zmetkovi-
tost. Návratnost vynaložené investice zde byla
opět okamžitá. 

Už neplatí pokutu pro „zlobivé“

Posledním příkladem byla situace v podniku,
který se zabývá automatizovanou výrobou ko-
vových polotovarů formou sváření. Svářecí
agregáty mají vysoký špičkový odběr energie
právě ve chvíli, kdy dochází ke startu elektric-
kého oblouku. Situace může být o to horší,
pokud se tak děje v opakovaných cyklech
a ještě hůře, když jsou tyto cykly synchronizo-
vané. To se dělo i v tomto případě, kdy vlivem
dvoufázových svářeček docházelo ke kolísání
napětí, zvýšení flickeru a nízké hodnotě účiníku
sítě. Následkem byla pravidelná penalizace od
distributora elektřiny.

Aby se zjistila aktuální situace, byl proveden
hloubkový audit, tedy týdenní měření a zá-
znam dat elektrických veličin, jejich následná
analýza ve vztahu k používaným technologiím
a výsledné praktické doporučení pro řešení si-
tuace. Zde bylo možné v daném stavu navrh-
nout kompenzační systém, který zajistil zvý-
šení účiníku na úroveň požadovanou dle
normy a snížení kolísání napětí (flickeru). Od
teď už pokuty platit nemusí. Investice byla zpět
za 3 měsíce.  �

Jaroslav Smetana, 
odborník na elektrickou energii s 25 lety
praxe a ředitel společnosti Blue Panther

Jak reálně pomáhá hloubkový audit elektrické sítě?
Očekávání vs. praxe nemusí jít ruku v ruce. Obzvlášť jedná-li se o věci spojené s „neviditelnou“
elektřinou. Připravili jsme tedy několik konkrétních ukázek z praxe.  

58
2I2018



59
2I2018

Přístavní město Pevek leží ve východní
části Sibiře a je centrem místního tě-
žebního a zpracovatelského prů-

myslu. Protože se nachází daleko od obyd-
lených oblastí spojených jednotnou přeno-
sovou soustavou, je v oblasti energetiky od-
kázán na několik málo zdrojů. Mezi ně patří
i dosluhující Bilibinská jaderná elektrárna
a Čaunská uhelná teplárna. Právě tyto dva
zdroje nahradí nová jaderná elektrárna,
která bude okolní průmyslové podniky
i obce zásobovat nejen elektřinou, ale i tep-
lem a pitnou vodou vyrobenou odsolová-
ním mořské vody. Díky tomu, že jde o ja-
derný zdroj, budou dodávky těchto komodit
stabilní a za přijatelnou cenu, což přispěje
k rozvoji průmyslu i obcí. Tento model pod-
pory rozvoje průmyslu lze aplikovat i v ji-
ných těžce dostupných oblastech.

Do Kolského zálivu Akademik Lomono-
sov dorazil 17. května, dva dny dříve oproti
plánu, a měl za sebou 4000 kilometrů vo-
dami čtyř moří (Baltského, Severního, Nor-
ského a Barentsova). Slavnostního uvítání
se zúčastnili vedoucí představitelé ruské
korporace pro atomovou energii Rosatom,
provozovatele přístavu a jaderných ledo-
borců Atomflot a budoucího provozova-
tele plovoucí elektrárny Rosenergoatom.

O úspěšném dokončení první ze dvou
etap přepravy plovoucí elektrárny informo-
val vedoucí Ředitelství pro výstavbu a pro-
voz plovoucích jaderných elektráren, které
patří do struktury Rosatomu, Vitalij Trut-

něv. Řekl, že Akademik Lomonosov byl
úspěšně dotažen (plavidlo se nepohybuje
vlastní silou) do Murmansku, kde bude do
reaktorů zavezeno jaderné palivo a pro-
běhnou komplexní zkoušky. Zdůraznil, že
cestou nedošlo k žádné mimořádnosti.

Generální ředitel Rosatomu Alexej Li-
chačov uvedl: „Plovoucí jaderný blok jsme
úspěšně převezli do Murmansku, zatím
bez jaderného paliva na jeho palubě, a zde
jej přivedeme k životu. Akademik Lomono-
sov je unikátním výsledkem výzkumu a vý-
voje ruských vědců, který nemá ve světě
obdoby. Jde o první referenční vzorek mo-
bilních jaderných zdrojů energie malého
výkonu, po kterých bude podle našich od-
hadů v blízké době poptávka významně
růst. Zájem o tyto kompetence projevují
všechny ostrovní státy, kde není možné
z různých důvodů vytvořit výkonnou ener-
getickou infrastrukturu.“

Zavážení paliva do reaktorů plovoucí
elektrárny má podle plánu začít v červenci
2018 a poté budou následovat několikamě-
síční zkoušky správné funkce všech sy-
stémů plavidla. Přeprava na místo určení,
do Peveku, proběhne až v příštím roce.
Zde v současnosti probíhá výstavba po-
břežní infrastruktury, která umožní bez-
pečné zakotvení elektrárny a vyvedení je-
jího výkonu na břeh, jako je molo,
vodohos podářské stavby, trafostanice ad.
Akademik Lomonosov se stane základním
pilířem energetického systému Čukot-

ského autonomního okruhu, v němž na-
hradí dosluhující zdroje.

Je pilotním projektem série mobilních
jaderných bloků malého výkonu. Předsta-
vuje novou kategorii energetických zdrojů
využívajících ruské jaderné technologie.
Kromě elektřiny bude okolní obce a prů-
myslové podniky (především těžící a zpra-
covávající zemní plyn a ropu) zásobovat
také teplem a odsolenou mořskou vodou.
Je určen pro oblasti Dálného severu a Dál-
ného východu.

Plovoucí elektrárna byla vyprojektována
a postavena s velkými rezervami v odol-
nosti, které jí umožní bezpečně přestát
všechny myslitelné hrozby. Díky tomu je
odolná i proti silné vlně tsunami a dalším
přírodním katastrofám. Všechny jaderné
procesy probíhající na její palubě splňují
požadavky a doporučení Mezinárodní
agentury pro atomovou energii a nemají
negativní dopad na životní prostředí.

Elektrárna má dva reaktory KLT-40S
o celkovém elektrickém výkonu 70 MWe
plus tepelném 50 Gcal/h, což je dostatečné
pro město s přibližně 100 000 obyvateli. 

V současnosti Rosatom vyvíjí druhou
generaci plovoucích jaderných elektrá-
ren, které označuje jako optimalizované
plovoucí energetické bloky (OPEB). Pone-
sou dva reaktory RITM-200, každý o vý-
konu 50 MWe, a budou mít menší roz-
měry nosného plavidla než Akademik Lo-
monosov. �

Plovoucí jaderná elektrárna podpoří rozvoj průmyslu na Čukotce
Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov byla 19. května oficiálně přivítána v Murmansku.
Po zavezení paliva a provedení zkoušek bude pokračovat ve své cestě do Peveku na samém východě
Ruska, kde podpoří rozvoj tamního průmyslu. 



Tento scénář je již v určitých odvětvích
průmyslu reálný. Pokud jsou výrobní
části příliš těžké, aby se mohly pohybo-

vat pomocí lidské síly, jsou tzv. Autonomous
Guided Vehicles (AGV) kvalitním řešením.
V tomto případě není nutné, aby byla každá
nová operace začleněna do stávajících výrob-
ních linek. Tyto další možnosti znamenají větší
flexibilitu výroby a často i rozhodující konku-
renční výhodu. Mobilní robotické systémy,
které nejenom přepravují výrobky, ale také
jsou schopny je opracovávat a provádět na
nich různé operace a zároveň spolupracovat
přímo s lidmi, se stanou nedílnou součástí fle-
xibilních řešení výroby budoucnosti. Postupně
nahradí průmyslové roboty starších generací,
které provádějí opakovaně stejné úkoly na
omezeném chráněném místě, pevně ukotveny
k podlaze.

Roboty se učí pohybovat

Mobilní robotické systémy hrají klíčovou roli
v řešení výroby zítřka a představují zásadní
krok ve vývoji platforem AGV. Ve spojení s pře-
místitelným robotem budou autonomní navi-
gační platformy schopny provádět nejen kon-
venční dopravní úkoly, ale také různé operace
při nakládání nebo vykládání a v případě po-
třeby spolupracovat přímo s lidmi. Jinak ře-

čeno: roboty se “učí” pohybovat, což jim
umožní se pružně přemísťovat na různých vý-
robních úsecích, místo toho, aby stály pevně
ukotveny za bezpečnostními ploty. Poté ne-
bude nutné přepravovat výrobek k robotu,
místo toho se on přesune přímo na pracoviště
a provede potřebnou operaci.

Neomezené možnosti aplikací

Tato nová mobilita otevírá možnosti potenci-
álních aplikací pro roboty v mnoha průmyslo-
vých odvětvích, ve kterých byly investiční ná-
klady pro jejich použití dříve příliš vysoké. Je-
li robot mobilní a může se pohybovat mezi růz-
nými výrobními stanicemi a spolehlivě prová-
dět operace na každé z nich, doba návratnosti
investice je podstatně kratší. Nová mobilita
také dělá roboty vhodným řešením všude tam,
kde lidé pracují v nepříznivých pracovních
podmínkách a technika tak může převzít zátěž
za své lidské kolegy. V konstrukci letadel napří-
klad AGV přesouvají součástky vážící několik
tun s milimetrovou přesností a roboty nahra-
zují svou činností náročné nebo monotónní
úkoly pracovníků. Existuje mnoho příkladů ap-
likací, od vrtání, nýtování, šroubování a polo-
hování až po nanášení povlaků, lepidel
a tmelů. Například mobilní robotický systém
může aplikovat antikorozní těsnicí materiál na

švy na vnějším plášti letadla. Pro stacionární
roboty jsou tyto komponenty příliš velké - mo-
bilní roboty jsou flexibilní a pohybují se podél
komponentů požadovanou rychlostí a lze je
používat i pro jiné úkoly, jako je například pří-
prava materiálu. Mobilní robotické systémy
mohou také nabídnout kvalitní služby při vý-
robě v čistých prostorech. Roboty mohou
uplatnit své přednosti tam, kde se provádí vý-
roba citlivých součástí a jsou požadovány nej-
vyšší nároky na vnitřní klima, čistotu a pro-
středí, protože nezpůsobují žádné kontami-
nace. Až dosud měly roboty omezené využití
kvůli jejich nedostatku mobility a lidé museli
nosit nepohodlné ochranné obleky pro práci
v tomto speciálním prostředí. To se však
změní.

50 prototypů mobilních robotických
systémů KUKA v provozu
Společnost KUKA v posledních letech vyvi-
nula různé prototypy mobilních robotických
systémů, z nichž asi 50 se v současné době
testuje u společností z různých oblastí prů-
myslu. Mnoho firem ocenilo výhody nové mo-
bility a společnost KUKA dostává další pop-
távky. Systémy mobilních robotů KUKA se do-
staly do sériové výroby na konci roku 2017.
Platforma KMR (KUKA Mobile Robotics) za-

Mobilní robotické systémy 
otevírají nové perspektivy v řešení výroby 
Mobilní platformy se autonomně pohybují ve výrobních závodech a dopravují produkty z jednoho
stroje do druhého. 
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hrnuje všechny čtyři základní části, které mo-
bilní robotický systém vyžaduje, aby byly plně
využity jeho výhody:
1. mobilní platformu,
2. inteligentní navigační systém + SW
3. flexibilního robota
4. výkonný řídicí systém s intuitivním ovládá-

ním
Zákazníci společnosti KUKA obdrží všechny

komponenty tohoto systému z jediného
zdroje, což žádný jiný výrobce robotů momen-
tálně nenabízí. Modulární systém umožňuje
zákazníkovi vybrat si ten, který potřebuje pro
splnění jeho specifických výrobních poža-
davků.

Počet dostupných variant mobilních
robotických platforem roste
Základním prvkem pohyblivého robotického
systému je mobilní platforma. V závislosti na
požadované nosnosti nabízí společnost KUKA
tyto varianty:
• mobilní platformu KUKA omniMove (KMP)

s nosností přesahující 3 tuny
• KMP 1500 s nosností do 1,5 tuny
• KMP 200 s nosností do 200 kg

Všechna tři řešení mají speciálně vyvinutou
pohonnou jednotku KUKA omniMove založe-
nou na technologii kol Mecanum. Ta zajišťuje
její všesměrový pohyb. Specificky upravená
kola se mohou pohybovat nezávisle na sobě.
To umožňuje provádět např. rotační pohyby
v co nejmenším možném prostoru. Jednotky
se tak mohou rychle a kompaktně pohybovat
ve všech směrech.

Platformu KUKA omniMove lze řídit pomocí
ovladače nebo se pohybuje autonomně. Může
být také volitelně rozšířena o samostatný zdroj
energie. Platforma KMP 1500 je schopna za-

stavit s přesností ± 3 milimetry i v těsných pro-
storech. Výsledkem jsou úsporná a vysoce
přesná automatizační řešení pro logistiku.
Stejně jako všechny platformy má i nejmenší
mobilní platforma KUKA KMP 200 ochranné
pole, které lze definovat pro rychlosti od 0,1 do
0,83 m za sekundu podle konkrétní aplikace.
Systém automaticky zastaví mobilní plat-
formu, pokud k ní přichází osoba. Je proto
předurčena pro spolupráci člověka a robota při
operacích s výrobky.

Navigační software
pro bezpečný pohyb
Mobilní platformy také potřebují inteligentní
navigační software, aby byl zajištěn jejich bez-
pečný pohyb. KUKA.NavigationSolution je
ideální variantou pro jejich autonomní navi-
gaci bez rizika kolize a nutnosti speciálního
značení. Všechny mobilní robotické systémy
firmy KUKA jsou vybaveny bezpečnými lase-
rovými snímači a senzory kol. Používají se
především k vytváření map pracovního pro-
středí a okolí pomocí metody SLAM (Simulta-
neous Localization and Mapping), které slouží
jako základ autonomní navigace. Systém také
flexibilně reaguje na změny v prostředí, které
se objevují v logistickém systému. Použití vir-
tuálních drah umožňuje přesunout platformu
bezpečně po definovaných trasách. Ve výrob-
ních závodech, kde používají mobilní roboty,
tento moderní navigační software k přesunu
z místa na místo, odpadá nutnost označování
podlahy, vkládání indukčních smyček nebo
magnetů. Použití bezpečných laserových ske-
nerů umožňuje mobilním platformám sdílet
cestu nebo pracovní prostředí s operátory.
Pokud je na platformě nainstalován robot
s možností HRC (Human Robot Collaboration),

systém může aktivně spolupracovat s operá-
torem.

Když KUKA LBR iiwa
získá volnost pohybu
Teoreticky mohou být všechny roboty KUKA
instalovány na mobilních platformách. Robot
LBR iiwa je v současné době standardně nabí-
zen ve verzi KMR jako varianta řešení pro spo-
lupráci mezi lidmi a roboty (HRC). V modulár-
ním systému KMR iiwa se spojují výhody ro-
bustního lehkého robota LBR iiwa s výkonem
mobilní platformy KMP 200. KMR iiwa je ne-
závislá na umístění a vysoce flexibilní – to je
ideální základ pro splnění požadavků Prů-
myslu 4.0. Sedm speciálních snímačů na
každé ose robotu LBR iiwa činí systém KMR
iiwa vysoce citlivý na své okolní prostředí. Na-
viguje bezpečně a bez nutnosti ochranného
oplocení - vnější kontakt způsobí okamžité za-
stavení. KMR iiwa dosahuje přesnosti zasta-
vení platformy až do ± 3 milimetrů, a to i v těch
nejtěsnějších prostorech. Díky pokrokovému
řešení KUKA.NavigationSolution se spolehlivě
pohybuje kolem všech překážek a hledá novou
alternativní trasu. Kombinace 7osého robota
a všesměrové platformy umožňuje maximální
flexibilitu. KMR iiwa byl zcela vyvinut společ-
ností KUKA: robot, platforma, řídicí systém
a software jsou založeny na sériových produk-
tech KUKA a jsou optimálně zkoordinovány.
KUKA v současnosti konstruuje platformu
KMR QUANTEC jako individuální řešení pro
zákazníka. V budoucnu se mezi mobilní zařadí
i roboty série KR Cybertech.

Řídicí systém budoucnosti
– KUKA Sunrise
Základ inovativní platformy KMR iiwa tvoří
technologie KUKA Sunrise vyvinutá speciálně
pro robot LBR iiwa, která spojuje v celek řídicí
systém KUKA Sunrise a software KUKA Sun-
rise.OS. Jeho rozhraní, flexibilnost, výkon, ote-
vřenost znamenají prakticky neomezené mož-
nosti automatizace. V budoucnu bude možné
řídit několik robotů LBR jediným systémem.

Závěr

Aby bylo zajištěno stoprocentní využití robotů
v průmyslu a sníženy náklady na výrobu stále
menších sérií a širokého rozsahu modifikací
produktů, je třeba hledat flexibilní řešení. Této
pružnosti je nyní možné dosáhnout pomocí
kombinace mobilní platformy, inteligentního
navigačního softwaru, robota schopného HRC
a výkonného řídicího systému, který je způso-
bilý se přizpůsobit specifickým požadavkům
zákazníka. Takové řešení šetří místo ve výrob-
ních prostorech a také pomáhá předcházet
pracovním úrazům. V souhrnu tyto výhody
činí mobilní robotické systémy extrémně
atraktivní pro výrobu budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že takový systém musí
být přizpůsoben specifickým požadavkům zá-
kazníků, všechny klíčové komponenty by měly
pocházet z jediného zdroje z důvodu jejich op-
timální harmonizace. Společnost KUKA tak
hraje průkopnickou roli v této nové oblasti fle-
xibilní výroby budoucnosti. �

Foto archiv KUKA Roboter CEE GmbH
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Ministerstvo (z lat.) nejvyšší správní
úřad státní, v jehož čele stojí ministr
– politik nebo ministr – úředník. Počet

ministrů ve státě, jejich funkce a jejich názvy
řídí se vnitřními potřebami toho kterého státu,
zákony a tradicí. Avšak některá ministerstva
mají téměř všechny státy; jsou to: ministerstvo
zahraničních věcí, financí, obchodu, dopravy,
vojenství a vnitra, byť i názvy byly v různých
zemích různé (např. ministerstvo vojenství,
války, u nás Národní Obrany). Ani název mi-
nisterstva není všude stejný; zove se též stát.
departement, komisariát, státní sekretariát.
Kompetence ministerstva jest určena záko-
nem a povahou věci. Hlavní zásady pro pří-
slušnost jednotlivých oborů převzala ČSR
z Rakouska. Stalo se tak jednak povšechným
zákonem čís. 11/1918, jednak zvl. zákonem
č. 2/1918, jímž byly zřízeny nejvyšší správní
úřady v ČSR. Název byl volen proto, aby se ne-
musilo použíti rak. názvu min. Doba sama si
však vynutila vrátiti se k zavedenému
pojmu m., jenž jest dnes běžně používán.

Zákon č. 2/1918 stanovil 12 nejvyšších
úřadů, a to: 1. pro věci zahraniční; 2. pro správu
vnitřní; 3. pro správu finanční; 4. pro správu vy-
učování a nár. osvěty; 5. spravedlnosti; 6. prů-
myslu, obchodu a živností; 7. dopravy; 8. veř.
prací; 9. zemědělství; 10. nár. obrany; 11. soci-
ální péče; 12. veř. zdravotnictví a tělesné vý-
chovy. Během doby přibyla tato m.: 1. m. pro
zásobování lidu, zřízené nařízením Národního
výboru ze dne 5. 11. 1918, č. 20 Sb. z. a n.; 2. m.
pošt, telegrafů a telefonů, zřízené zákonem
z 13. 11. 1918, č. 40 Sb. z. a n. Tento obor pod-
léhal dosud (za Rak.) m. obchodu; 3. m. pro
sjednocení zákonodárství a organisace správy
zřízené zákonem ze dne 22. 7. 1919, č. 431 Sb.
z. a n.; 4. úřad pro zahraniční obchod, zřízený
zák. ze dne 24. 6. 1920, č. 418 Sb. z. a n. Tento
úřad nebyl sice zván ministerstvem, ale jeho
šéf měl stejné ústavní postavení jako ostatní
ministři a proto byl nazýván ministrem a jeho
úřad m. Do jeho kompetence spadalo povolo-
vání dovozu, vývozu a průvozu všeho zboží,
kromě věcí, jež jsou státním monopolem,
a všeobecná kontrola zahraničního obchodu.
Tento úřad byl zrušen zákonem číslo 25/1922
a jeho agenda byla přidělena m. obchodu; 5.
zákon č. 64/1918 dal vládě možnost, aby upra-
vila mimořádné poměry na Slovensku tím, že
dá některému svému členu plnou moc, aby
provedl na Slovensku vše, co uzná za nutné
pro udržení pořádku, konsolidování poměrů
a zabezpečení státního života. Tím se vytvořilo
nové m., jež se jmenovalo m. s plnou mocí pro
Slovensko, které však působilo jen dočasně
právě po dobu chaotických poměrů popřevra-
tových. Zvláštní zákony, které by stanovily
přesnou kompetenci jednotlivých m., ČSR
nemá, ačkoliv § 85 úst. listiny praví, že se jejich
působnost upravuje zákonem. K zákonné
úpravě jistě jednou musí dojíti. Zatím rozhodují
jednotlivé specielní zákony a vládní nařízení
o působnosti m. a jejich agenda se vytváří
velmi často via facti. Určité věci jsou přikázány
přímo jen jednotlivému m., o jiných se musí m.
dohodnout ještě s jedním příp. více m. ČSR má
dnes (r. 1931) 15 m. s touto kompetencí (uve-
deny jsou jen hlavní úkoly): 

Ministerstvo zahraničních věcí, jež se stará
o diplom. styk našeho státu s cizinou, hájí

zájmy a práva ČSR a čsl. stát. občanů v cizině,
sjednává mezinárodní smlouvy, jmenuje di-
plomat. zástupce pro styk s cizinou, dozírá na
ně, účastní se mezinárodních kongresů a kon-
ferencí, má na starosti organisaci a využitko-
vání zpravodajské činnosti našich zastupitel-
ských úřadů o poměrech v cizině a propagaci
čsl. státu žurnalisticky, literárně i jinak, aby
byla cizina o ČSR správně a dostatečně infor-
mována. 

Ministerstvo vnitra, považované za nejdů-
ležitější m. vůbec, stará se o záležitosti státní
a ústavní, jako jsou: úprava stát. hranic, stát.
znak, vlajka a pečeť, vypsání a provedení
voleb, redakce a administrace Sbírky zákonů
a nařízení. Vede záležitosti politické správy
a veř. bezpečnosti (policie a četnictvo), stará se
o úpravu služebního poměru stát. zaměst-
nanců, o věci spojené s evidencí obyvatelstva
(sčítání lidu, statistiky), o matriky, vystěhova-
lectví, změny jmen, domovské právo, o do-
pravu a turistiku, věci spolkové a shromažďo-
vací, divadla a biografy, loterie a tomboly, zá-
ležitosti spořitelen atd. Řadu věcí provádí v do-
hodě s jiným m. Jest poslední instancí pro roz-
hodování o případech politických a policej-
ních. 

Ministerstvo financí: státní rozpočet, jeho
příprava, sestavení a dohled nad jeho prová-
děním, spravování stát. příjmu a vydání, daně,
poplatky, cla, loterie a monopoly, měna a min-
covnictví. Nár. banka čsl., peněžnictví, finanční
správa, stát. věci úvěrové (státní dluh, stát. zá-
půjčky a záruky) a trest. věci finanční. 

Ministerstvo školství a nár. osvěty (jeho
název proti původnímu označení uvedenému
v zák. č. 2/1918 byl změněn). Patří mu: nejvyšší
dozor a správa nad výchovou, vyučováním
a školstvím vysokoškol., středoškol. a obec-
ným, věci kultové, tj. nejvyšší správa nábož.
vyznání a církví, pokud ovšem to připouští
úprava poměru státu k církvím, věci círk. na-
dací aj., péče jazyková, vědecké ústavy a kor-
porace, ochrana památek, musea a archivy,
státní nakladatelství, péče o umění (literatura,
hudba, divadlo a kina po stránce umělecké,
kulturní a mravní, umělecké výstavy) apod. 

Ministerstvo spravedlnosti: organisace
soudů a stát. zastupitelstev a dohled nad jejich
činností, vrchní správa trestnic a ústavů k vý-
chově zanedbané mládeže a zanedbaných
provinilců, náhrady za neodůvodněnou vazbu
osobám nevinně odsouzeným, dispenze pře-
kážek manželství, věci poručenské a depositní,
úprava jednacích řádů soudních, právní
pomoc. 

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností:
provádění všech ustanovení vydaných
k úpravě obchodu, průmyslu a živností, obch.
a živn. komory, správa poradních sborů (státní
rada živnostenská, poradní sbor pro otázky
hospodářské), kartely a trusty, kontrola do-
vozu, vývozu a průvozu, provádění obchod.
a plavebních smluv, vnitrozemská plavba, pro-
pagace cizineckého ruchu, veletrhy, péče
o hospodářské a technické zvelebování živ-
nosti a průmyslu, průmyslová musea, ochrana
známek a vzorků, patenty, zadávání hromad-
ných stát. dodávek, pokud jde o potřeby spo-
lečné všem nebo aspoň několika m. 

Ministerstvo železnic: vedení a dozor nad
stát. železniční dopravou, dozor nad stavbou,

provozem a finančním hospodářstvím všech
soukr. drah, železniční smlouvy, přejímání sou-
krom. drah do stát. provozu, úprava železnič-
ních tarifů a dopravních předpisů pro osoby
a zboží. 

Ministerstvo veřejných prací: stavba
a správa stát. budov kromě pražského hradu
a zámku v Lánech a budov vojenských a želez-
ničních, záležitostí vodního hospodářství
a plavby, průplavy, splavnění řek, údolní pře-
hrady, silnice, mosty, cejchovnictví, elektri-
zace, minerální oleje, hornictví i s bratrskými
pokladnami, automobilismus a vzducho-
plavba. 

Ministerstvo zemědělství: péče o rostlinnou
výrobu (kromě tabáku, jehož pěstování spadá
pod obor m. financí), technické zvelebování
průmyslu zemědělského (cukrovarství, pivo-
varství, sladařství, škrobárenství, zeměděl. li-
hovarnictví, mlynářství, sušařství a výroba ká-
vových náhražek), chov dobytka a včel, rybář-
ství, honitba, mlékařství, pastevnictví, veteri-
nářství, ochrana zvířat, hubení škodné zvěře
a rostlin, myslivost a ochrana lesů, správa stát.
lesů a statků, meliorace půdy, plodinové
bursy, odborné organisace zemědělské, země-
dělský úvěr, zemědělský archiv a musea, do-
bytčí a krupobitní pojištění, kolonisace a repa-
triace. 

Ministerstvo národní obrany (MNO), nej-
vyšší voj. úřad v ČSR. Spravuje veškeré vojen-
ské věci, tvoří zásady a osnovu výcviku a vý-
chovy, pro něž vydává předpisy a řády, připra-
vuje mobilizaci a vál. plány, opatřuje potřebný
materiál a k tomu konci hospodaří s úvěry, kte-
rých v každoročním rozpočtu žádá na parla-
mentu. V čele MNO je ministr NO, odpovědný
parlamentu, člen ministerské rady; MNO se
skládá z presidia, hlavního štábu branné moci,
šesti odborů (sekcí: 1. obecně vojenský, 2. dě-
lostřelecký a zbrojní, 3. letecký, 4. technický, 5.
správní, 6. politicko-právní, každý dělen na od-
dělení, departementy); vedle toho je odvolací
kárný výbor pro věci disciplinární. Vedle toho
jest u nás fr. voj. misse, dále kontrolní sbor voj.
správy, sbor zdravotnický, kancelář čsl. legií,
které jsou přímo podřízeny ministru NO. Ku
pomoci a jako poradní orgán je min. přímo
podřízen generální inspektor branné moci.
Jiné státy mají podobné úřady, zv. minister-
stvo války, m. vojenství, m. říšské obrany atd.
Rozdíly jsou hl. v tom, že někde (v Anglii, Itálii)
letectvo tvoří zvláštní složku obrany a je pod-
řízeno vlastnímu ministerstvu letectví; někde
(v Polsku) je gener. inspektoru přímo podřízen
náčelník hl. štábu a ostatní arm. inspektoři
zbraní; v některých monarchiích byl náčelník
gen. štábu přímo podřízen hlavě státu (dosud
v USA). 

Ministerstvo sociální péče: pečování
o matky, kojence a děti do šesti let, o scho-
vance a sirotky, o mládež školou povinnou
v době mimoškolní (denní útulky, besídky mlá-
deže) i mládež škole odrostlou, zpustlou, ohro-
ženou, tělesně n. duševně slabou, nápomoc
při volbě povolání, dohled nad ústavy, spolky,
fondy a nadacemi sloužícími soc. péči, péče
o osoby slepé, hluché, zmrzačelé a slabo-
myslné. Ochrana vystěhovalců a přistěho-
valců, péče bytová, všechny druhy pojištění
sociálního (úrazové, pensijní, nemocenské, in-
validní a starobní) kromě pojištění hornického,
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jež provádí m. veř. prací, pracovní poměry za-
městnanců, živnostenská inspekce, kolektivní
smlouvy, péče o válečné poškozence, o neza-
městnané, styk s Mezinárodním ústavem
práce v Ženevě, řízení Sociálního ústavu
v Praze atd. 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě-
lesné výchovy: výchova a odborný výcvik
zdravotnického personálu a dozor nad jeho
činností, státní zdravotní ústav a státní zdra-
votní rada, zamezování a potírání nakažlivých
nemocí, péče o nemocné, choré a choro-
myslné, záležitosti lékáren, obchodu jedy, vý-
roby léčiv, lázeňství, péče o zřizování a úpravu
tělocvičen, lázní, plováren, hřišť, péče o těles-
nou výchovu vůbec, dozor na jakost potravin
po stránce zdravotnické (ústavy pro zkoumání
potravin), zdravotní stránka staveb bytů, noc-
leháren a stravoven, zdravotní péče o těhotné,
šestinedělky a kojence, školní zdravotnictví
a populační politika. 

Ministerstvo pro zásobování lidu: kontrola
cen a zasahování do jejich úpravy, stanovení
cen maximálních, sledování stavu zásob a re-
gulování jejich spotřeby, zájem o poměry na
trhu potravin, potírání lichvy, ochrana zájmů
spotřebitelských v nejširším slova smyslu.
Protože význam tohoto m. jest důležitý zvl. za
války a v mimoř. poměrech poválečných,
kdežto v normálních mírových dobách jeho
význam klesá, ohlásila soc. demokracie poža-
davek značného rozšíření kompetence m. pro
zásobování lidu a současně i změny jeho
názvu na m. spotřeby. 

Ministerstvo pošt a telegrafů: nejvyšší
správa a organizační vedení čsl. pošty a pošt.
úřadu šekového přeměněného od 1. 12. 1930
na Čsl. poštovní spořitelnu, zřizování autobu-
sových poštovních linek, provádění výhrad-
ného práva státu a zřizování, udržování a pro-
vozování telegrafů, záležitosti radiotelefonie,
stavba vysílacích stanic, telefonní koncese,
sazby a poplatky poštovní, telefonní a tele-
grafní, sjednávání mezinár. úpravy telef. a te-
legraf. styků.

Ministerstvo pro sjednocení zákonů a or-
ganisace správy: péče o sjednocení zákonů
a správy v celém území čsl. republiky. Na čsl.
území platí dosud dvojí právo: v hist. zemích
právo rak., na Slov. a Podk. R. právo uh. Tato
skutečnost působí velmi rušivě a má za násle-
dek řadu nepříjemností. Nově vyhlašované zá-
kony platí ovšem v celém státě, pokud neno-
velují přímo jedno či druhé právo. Proto má
býti snahou tohoto m., aby připravovalo os-

novy zákonů, které by platily v celém státě
a tím aby se zrušily dosavadní rozdílné před-
pisy. Působnost m. unifikací (tak jest zkrác. na-
zýváno) jest dočasná a skončí, jakmile jeho
úkol bude proveden. 

Vedle této stručně naznačené kompetence,
jednotlivých m. provádí každé m. úkoly vše-
obecné, k nimž zvláště patří: vnitřní organi-
sace m., vypracování osnov zákonů, nařízení
a výnosů ve věcech spadajících do vlastního
oboru působnosti, statistika o vlastní činnosti
a legalizace veř. listin vydaných úřady jemu
podřízenými. Kromě patnácti m. vytvořil se
u nás ještě úřad předsednictvo ministerské
rady, který jest podřízen min. předsedovi a jest
vlastně jeho sekretariátem. Zprostřed. styky
vlády s Nár. shrom., stará se o provedení
usnesení min. rady a uschovává protokoly
o jejich schůzích. Podřízeny jsou mu přímo:
Stát. úřad pozemkový, Stát. úřad statistický,
čsl. tisková kancelář (ČTK), stát. knihtiskárny
a úřední časopisy. Konečně r. 1918 byl v ČSR
min. války a ministrem N. S. zvolen dr. M.
R. Štefánik; toto m. ale nikdy nebylo zřízeno
a úmrtním Štefánika zrušeno. (Literatura:
Ústavní právo, správní právo a Slov. veř. práva
– čl. prof. dra Fr. Weyra).

•  •  •
Ministr (lat. sluha, služebník, zřízenec), státní

funkcionář, jemuž jest svěřen určitý obor ve-
řejné správy. V monarchiích absolutních jme-
nuje panovník m. a pověřuje ho vedením toho
kterého ministerstva. V monarchiích parla-
mentních a v republikách jmenuje m. buď pa-
novník n. president, ale de facto jest vázán na
návrhy politických stran. Podle čsl. ústavy pre-
sident republiky jmenuje a propouští m. a sta-
noví jejich počet (§ 64). V § 70 se znovu praví,
že předsedu a členy vlády jmenuje a propouští
president, v § 73 se říká, že president též určuje,
který z členů vlády řídí jednotlivá ministerstva.
Faktický stav u nás byl dosud vždy ten, že poli-
tické strany, které se dohodly, že vstoupí v ko-
alici, navrhnou své kandidáty, jež president re-
publiky potvrdí. M. skládají do rukou presi-
denta rep. slib. na svou čest a své svědomí, že
budou svědomitě a nestranně konati své po-
vinnosti a že budou šetřiti ústavních a jiných
zákonů. Žádný člen vlády nesmí býti členem
představenstva n. dozorčí rady, ani zástupcem
akciových společností a společností s ručením
obmezeným, pokud tyto společnosti se zabý-
vají činností výdělkovou. M. není u nás stát. za-
městnancem. Plat. m. jest upraven podle zák.
č. 94/1918. č. 317/1920 a vlád. nař. č. 30/1921,

podle nichž má m. roční plat Kč 60 000, před-
seda vlády Kč 70 000, každý m. má dále činovní
přídavek Kč 40 000 ročně; min. předseda a m.
zahraničních věcí mají ještě Kč 50 000 ročně
jako representační přídavek. Nárok na pensi m.
nemá, rovněž ne vdova po něm. Dostává však
svůj plat i s činovním přídavkem ještě tři mě-
síce po vystoup. z vlády. Odchod z min. křesla
nastane, když podá m. sám demisi, neb ji podá
dobrovolně n. nuceně celá vláda. Děje se tak
téměř vždy pro neshody polit., nejčastěji pro
rozpor mezi vládou a parlamentem. 

M. jest totiž politicky i právně zodpověd-
ným. Právní zodpovědnost spočívá v tom, že
poškodil-li m. ve výkonu své min. činnosti
zájmy státu nebo porušil-li zákon, odpovídá
trestně tj. osobně za tento čin. Vznésti obža-
lobu proti m. může poslanecká sněmovna,
soudcem je senát. Zodpovědnost politická
spočívá v tom, že vláda jako celek odpovídá za
svou činnost posl. sněmovně, která jí může vy-
sloviti nedůvěru (§ 75 úst. list.). Návrh na vy-
slovení nedůvěry musí býti podepsán počtem
nejméně jednoho sta posl. Sněmovna jest
schopna usnášeti se o návrhu na vyslovení ne-
důvěry, je-li přítomen nejméně 151 poslanec.
Hlasuje se podle jmen. Návrh jest přijat, hla-
sovala-li pro něj více nežli polovina přítom-
ných poslanců, tedy v krajním případě 76 pos-
lanců. Otázku důvěry může položiti vláda ve
sněmovně sama tím, že podá návrh na vyslo-
vení důvěry. Je-li však tento vládní návrh za-
mítnut n. je-li přijat návrh na vyslovení nedů-
věry vládě, jest vláda ve smyslu § 78 úst. list.
povinna podati ihned demisi. President rep.
jest povinen tuto demisi přijmouti a určiti, kdo
povede vládní resorty do té doby, dokud se
neustaví nová vláda. Buď požádá odstupující
vládu, aby do té doby setrvala v úřadě, nebo
jmenuje vládu, složenou z nečlenů parla-
mentu, tzv. vládu úřednickou. 

Protože naše ústava mluví jen o vládě, ne-
určujíc blíže, jde-li o vládu parlamentní tj. slo-
ženou z poslanců n. senátorů či o vládu úřed-
nickou, není jmenov. úřed. vlády činem proti-
ústavním. Avšak systém úřed. vlády nutno
bráti jen jako východ z nouze. Trvalá neb
dlouho panující vláda úřed. odporuje našemu
systému parlamentnímu a demokratickému.
Poněvadž president čsl. rep. není zodpověd-
ným z výkonu svého úřadu, musí každý jeho
úkon spolupodepsati (kontrasignovati) pří-
slušný m., který podpisem přejímá zaň zodpo-
vědnost. Civilní zodpovědnost (např. způsobí-
li m. nebo vláda škodu občanům, že nevydala
vůbec n. vydala pozdě nějaký zákon), není
u nás vůbec upravena. 

M. bez portefeuille (portefej), m., který
nemá žádný obor (žádné ministerstvo). Jinak
má tytéž povinnosti i tatáž práva jako
ostatní m., zvl. právo účastniti se schůzí min.
rady a hlasovaní v ní. M. krajan, název užívaný
za Rak. pro Čecha neb příslušníka jiné státní
menšiny, který byl sice jmenován k hájení
zájmů své země, ale neměl žádný resort. M.
president, ministerský předseda, předseda
vlády, osoba, kterou pověřuje hlava státu ve-
dením vlády. Jedná podle usnesení min. rady
jménem vlády, ale jednotlivý m. mu nejsou
nijak podřízeni. U nás a zpravidla i v cizině jest
vždy vybírán z parlamentních zástupců nej-
větší vládní strany. Nemívá žádný resort, ale
jest přípustné, aby byl současně též resort-
ním m. �

foto archiv
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Vsoučasné době sice spadá pod jeden
z největších vinařských komplexů
v České republice, tedy pod družstvo

Templářské sklepy Čejkovice. V Pavlově produ-
kovaná vína však stále prodávají pod značkou

Reisten, a dokonce si tu sami tvoří vlastní pro-
dejní politiku. O bližší seznámení s tímto zají-
mavým cílem mnoha vinařských odborníků
jsme požádali obchodního a marketingového
ředitele, Ing. Bohdana Špičku a sommeliéra, ro-
dáka z Čejkovic a soukromého vinaře, který
s Templářskými sklepy dlouhodobě spolupra-
cuje, Ing. Jakuba Šamšulu.

Proč jste si vybrali název „Reisten“ a jak byste
toto vinařství charakterizovali?

B. Špička: Vinařství Reisten založili v roce
1999 tři společníci, kteří ho od začátku budovali
jako výkladní skříň moravského vinařství. Chtěli
produkovat vína světové úrovně, a také je měli
zájem exportovat. Jak to bývá, lidé se scházejí,
ale také rozcházejí. Za vískou budovali novou,
moderní výrobnu, která mezi nimi způsobila
neshody. Jako mnoho dalších u nás začali sta-
vět, ale špatně si rozvrhli finanční plán. Prodej
byl jedinou možností, jak z tíživé situace se ctí
vycouvat. Templáři, tedy družstvo Templářské
sklepy Čejkovice, tehdy koupili rozestavěný
provoz a stavbu včetně dodávek technologie
dokončili. Vinařství ale nechali původní název
Reisten. Čejkovičtí totiž patří s výstavem pěti
milionů lahví do tzv. první pětky největších čes -
kých vinařů. Snad proto do chodu vinařství Re-

isten, které produkuje z jejich pohledu „pouze“
120 tisíc lahví, nezasahují. Díky tomu se z něj
stalo malé, luxusní vinařství na jedné z nejex-
kluzívnějších, pokud vůbec, na nejexkluzívnější
vinařské a vinohradnické adrese vůbec. Co,

Za originálními moravskými víny do Reistenu
O svých vínech mluví jako o tzv. „butikových“, určených pro vrcholnou gastronomii a evidentně svého
záměru dosáhli. Najdeme je v obci Pavlov pod malebnou siluetou Dívčího hradu dříve hradu
Meidenburg v pozadí. Jedná se o vinařství Reisten. Produkcí zhruba 120 tisíc lahví dnes nijak zvláště
neoslňuje, ale od samého začátku ho koncipovali pro výrobu vysoce kvalitních vín a samo vinařství
tento plán dodnes přísně dodržuje. 
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krom organizační struktury, má Reisten spo-
lečné s Templářskými sklepy? Snad je to pouze
společný marketing a reklama, kterou družstvo
objednává ve velkém a bez problémů se s ním
sveze i Reisten. Ale jinak jsou tu, pánové, téměř
absolutní autonomní jednotka.“

J. Šamšula: Název pochází ze zkomoleného,
ale užívaného, názvu jedné ze staveb zvané
„Rajstna“ v Lednicko-valtickém areálu. Leží na
kopečku jménem Reisna nedaleko hraničního
přechodu Valtice-Schrattenberg nad Valticemi
na rakousko-moravském pomezí a má podobu
vítězného oblouku.  Původní firma ho měla do-
konce na etiketách svých vín, neboť plánovala
příhraniční obchody s rakouskými odběrateli.
Reisten obhospodařuje v současnosti 30 ha
vinic. Vinice začínají kousek za provozní budo-
vou našeho vinařství. Ta naše se jmenuje vinice
U Božích muk. Obecně máme vinohrady napůl
zatravněné a druhou půlku tvoří černý úhor.
Příští rok to obměníme. Ono totiž, když je bláto,
tak jsou díky zatravnění, například zelené práce
či sklizeň, daleko snadnější. Běžně praktikujeme
standardní střední vedení révy. Na vinici U Bo-
žích muk však stříháme révu systémem jeden
kmínek, jeden tažeň, tedy jednoletý vyzrálý
výhon.  To v praxi znamená průměrný výnos od
1,5 do 2 kg. Tento poměrně nízký výnos nám
však zaručuje vysokou kvalitu hroznů a ná-
sledně i vína. Zatěžujeme keře daleko méně
proto, aby vynikla odrůdovost jednotlivých kul-
tivarů. Když si představíte, že z kilogramu hro-
znů máte zhruba 60 %, které připadají na víno,
tak si dovedete představit, kolik hroznů musíme
na naši produkci doslova sesbírat. Sklízíme totiž
ručně.

Jak zpracováváte hrozny, abyste získali vyso-
kou kvalitu vína?  

J. Šamšula: Jakmile přivezeme hrozny do
provozu, začíná šetrné zpracování. Vlastníme
unikátní separátor, ve kterém se po odzrnění
skutečně separují pouze jednotlivé zdravé a ne-
poškozené bobulky. Ty nahnilé, suché či jinak
poškozené padají do jiné nádoby. Tato techno-
logie se moc v našich podmínkách nevyskytuje.
Provoz máme klasicky vybavený pneumatic-
kým lisem, což je dnes ve většině vinařství stan-
dardem. Je od firmy Vilmes, a ta prý patří
v tomto oboru mezi nejlepší na světě.  Také
v příznivých ročnících macerujeme hrozny. Bílé
hrozny odzrníme, separujeme, pomeleme a ne-
cháváme jeden či dva dny ležet na slupkách.
Vína jsou potom intenzivnější co do barvy
i chuti. Následně rozdrcené bobule lisujeme,
mošty necháme vysedimentovat, aby se hrubé
částice usadily na dně, a stáčíme do kvasného
tanku. Samozřejmě máme i nerezové nádoby
na výrobu červeného vína, které však vyžaduje
jinou výrobní technologii. V tomto případě cis-
terny přímo plníme rmutem z rozdrcených mo-
drých hroznů. V průběhu kvašení a díky vznika-
jícímu alkoholu se ze slupek uvolní barvivo. Ná-
sledně obsah přečerpáme do lisu a z takto upra-
veného moštu dostaneme červené víno. Tanky,
které tu máme, jsou duplikátorové. Mají tedy
dvojité stěny a díky tomu můžeme pomocí dal-
šího média mošt zahřívat nebo naopak ochla-
zovat. To je například důležité při maceraci bí-
lých hroznů, které v této době nesmí kvasit. Mu-
síme proto mošt chladit. Při výrobě červených
vín je třeba naopak rmut ohřívat. Červené
běžně kvasí zhruba něco přes týden a speciální
červená vína zůstávají v kvasném tanku až
měsíc. V Reistenu se ale zaměřujeme přede-

vším na bílá vína. Červených tu vyrábíme
pouze něco kolem deseti procent. 

B. Špička: Vinařství Reisten má ve své na-
bídce i sekty, kvašené francouzskou metodou
v lahvích. V tomto ohledu raději kooperujeme
se specializovanými firmami, kterým dodá-
váme naše víno. K výrobě sektů se například
používají tzv. odstřelovací linky, což jsou hodně
drahé stroje, které odstraňují provizorní zátky
a usazený sediment v hrdlech lahví. Pro nás je
nákup takového stroje při produkci deset tisíc
lahví sektu ekonomický nesmysl. Navíc na Mo-
ravě existují dvě firmy, které danou technologii
mají. My zase nemáme problém s nimi spolu-
pracovat. Pouze jim dodáme výchozí surovinu,
tedy víno, a po čase si odvezeme hotový sekt.
Tutéž službu nabízejí běžně i některé rakouské
firmy. My spolupracujeme s firmou Petrák z Ko-
bylí a jsme s jejich prací velice spokojení. Naši
zákazníci také.

Korek nebo šroubový uzávěr? 
B. Špička: Vinařství Reisten nabízí zákazní-

kům čtyři řady vína. Jsou to vína řady Kabinett,
jež prosadil zdejší sklepmistr Zdeněk Musil
a která jsou svěží, dobře pitelná a vhodná jako
vína pro každý den. Vína mají šroubové uzá-
věry. Dalším typem je řada Classic, která už
představuje vyšší třídu vín. Jsou suchá, hravá
a lehká s obsahem cukru do 10g/l a obsahem
alkoholu do 13 %. Jsou zátkovaná korkem.
Vyšší třídu vín Reistenu představují řady pří-
vlastkových vín Maidenburg a Materle. Po-
slední řadu tu vyrábějí pouze z hroznů z vinice
„U Božích muk“. Mimochodem název Materle
je jen překlad tohoto názvu v hornorakouském
nářečí. Šroub nebo korek? To je v Evropě dosud
velice přetřásaná otázka. Jak vidíte, my použí-
váme oboje. Korek je snad nejvhodnější a sta-
letími ověřený uzávěr, ale má také nevýhody.
Například, když lahev otevřete, už korek rukou
málokdy vrátíte nazpět a je dále problém víno
uskladnit v horizontální poloze. Také někdy do-
stává víno po nekvalitním korku pachuť. To vše
šroubové uzávěry odstraňují. V Reistenu jsme
začali už dříve s moderními šroubovými uzá-
věry experimentovat a nakonec je začali nasa-
zovat na naší řadu Kabinett. Ze začátku k nim
měli klienti výhrady. Ale rychle si zvykli. Jinak

původně začali v Evropě „šrouby“ vinaři použí-
vat pro lacinější vína, ale následně objevili vý-
hody tohoto uzávěru. Pokud nedopijete lahev,
můžete ji uzavřít a vleže uschovat pro další po-
užití, aniž by víno zoxidovalo. Dnes po nich sa-
hají i renomované vinařské firmy. Například
v Rakousku, Austrálii nebo na Novém Zélandě
šroubové uzávěry jasně vedou. Ukázalo se do-
konce, že je šroubový uzávěr vhodný i pro ar-
chivní vína. V našem případě to byla i otázka
nabídky českých skláren. Na začátku tohoto pří-
běhu byla cena láhve, připravené pro šroubový
závěr, výrazně dražší než klasická láhev. V sou-
časnosti se ceny obou typů srovnávají. Záleží
na každém vinaři, co si vybere. I korkové zátky
mají svoje specifika. Běžně se vyrábějí tak, že
tam, kde dochází ke styku s vínem, je ploška
z kvalitního korku. Střed tvoří méně kvalitní
korek nebo lisovaná korková drť. Máme tu i ce-
lokorkové zátky. Tento typ z tzv. celokorku je vý-
razně nákladnější než šroubový uzávěr. Ještě
existují i plastové zátky z tzv. umělého korku,
což já považuji za slepou cestu. Po prvotním
nadšení se od nich upouští, protože občas,
zvláště po necitlivém transportu, z hrdla vystřelí
a obsah lahve se vylije. Totéž se týká i skleně-
ných zátek. Málo se ví o skutečnosti, že tyto uzá-
věry musíte pečlivě tzv. „zacvaknout“. Na to je
ovšem potřeba speciální poměrně nákladná
technologie a navíc je tento uzávěr sám o sobě
snad úplně nejdražší.

Ve vinařském provozu jsme neviděli žádnou
místnost na posezení. Kde necháváte vaše pří-
znivce degustovat produkci zdejšího vinařství?

B. Špička: Degustační místnost má vinařství
Reisten v renovovaném stavení mimo výrobu.
Najdeme ho přímo v obci Pavlov. Zatím mu ří-
káme pracovně „Stodola“ a jde, alespoň podle
mne, o velice příjemný prostor pro pořádání
degustací či jiných akcí. Zde se setkáváme od
května s příznivci našich produktů a oni jsou na-
opak zvědaví, co jsme jim připravili nového.
Kde“Stodolu“ v Pavlově najdou, v tom jim
u hlavní cesty pomůže příslušný ukazatel. 

J. Šamšula: Původní majitelé nám zanechali
další tradici, a to, že burgundské odrůdy, tedy
Rulandské bílé, šedé, modré a Chardonnay, pl-
níme do tradičního tvaru burgundských lahví.
Ostatní vína do lahví typu Bordeaux. U názvů
burgundských odrůd se držíme v názvech je-
jich mezinárodního standardu Pinot Noir, Blanc
či Gris. Samozřejmě odrůdy Pálava a Ryzlink
vlašský apod. uvádíme česky. Jak jsem již dříve
poznamenal, v produkci našeho vinařství pře-
vládají bílá vína. Kromě uvedených odrůd dále
vyrábíme Riezling, tedy Ryzlink rýnský, Pálavu,
Savignon Blanc. Z modrých odrůd to jsou již
zmíněný Pinot Noir, Merlot a Svatovavřinecké.
Každý sommelier má svoje preference. Mému
srdci jsou prostě milé burgundské kultivary.
Bohužel se zdá, že v moravských vinicích ustu-
puje vynikající a zde staletí adaptované Ruland-
ské šedé, které ale má malé bobule, nemá tak
vysokou výtěžnost a musí se kvůli barvě bobulí
opatrně lisovat. Na ústupu je také Rulandské
bílé, což je podle mne velká škoda, protože se
tato odrůda v lahvích chová lépe než Chardon-
nay a jsou z ní neuvěřitelně dobrá vína. Mrzí
mne, že Češi na Rulandské bílé zapomínají.
Jsou ale tací, kteří kvůli této odrůdě k nám rádi
jezdí a někteří dokonce soudí, že nejlepší dě-
láme právě u nás v Reistenu! �

Zpracoval: Antonín Karoch
foto M. Feszanic
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Vsoučasnosti se tu denně vyloží a naloží
kolem 120 kamionů, což zdaleka není
plná kapacita hubu. Přesto je tu čilý pro-

voz, když mezi 20:00 hodinou večerní a 4:00
hodinou ranní běží na plné obrátky odbavení
zásilek. 

Nadrozměrné a nestandardní zásilky

Technologickou páteří třídicího centra, které
bylo otevřeno v listopadu 2017, je dvoupod-
lažní třídící technologie od VanRietu. Vstup zá-
silek zajišťuje 16 teleskopických dopravníků, ze
kterých balíky pokračují přes 5d skenovací uzly
na dva hlavní automatické třídiče. Dva botič-
kové sortery, umístěné ve dvou podlažích pak
balíky roztřídí do 42 cílových směrů. 

Současně probíhá na manuální válečkové
dráze ruční třídění zásilek. Zde se třídí zásilky,
které nesplňují normy pro automatické třídění,
například pneumatiky pro osobní auta, zásilky
s nestandardními tvary, atd.

Integrovaný sorter

„Kvalita balení hraje v celém doručovacím pro-
cesu důležitou roli, a proto ji pečlivě sledu-
jeme,“ vysvětluje provozní ředitel společnosti
Geis Parcel CZ Aleš Vykydal, který se svým
týmem zajišťuje bezchybné odbavení zásilek.
Využívají kamerový systém pro sledování zá-
silek ParcelVIS od společnosti DIVIS. Ten zpra-
covává obrazový materiál ze 171 vnitřních a 30
venkovních kamer a spojuje je s manuálními
i automatickými skeny čárových kódů z obou
třídicích úrovní. Pro tento účel zrealizoval DIVIS

rozhraní mezi třídicí linkou od VanRietu a Par-
celVISem. 

Toto řešení používá Geis nepřetržitě a ukládá
záznamy obsahující čísla zásilek, časové zá-
znamy a informace z kamer do lokální data-
báze. „Na základě čísla zásilky můžeme bez
problémů sledovat každý pohyb jakékoli zá-
silky až tam, kde končí naše odpovědnost,“ vy-
světluje A. Vykydal, jehož kolegové několikrát
denně pátrají prostřednictvím ParcelVISu po
jednotlivých zásilkách. Důvodem přezkoumání
může být například poškození, reklamace zá-
kazníka nebo rozdílné množství mezi centrál-
ním překladištěm a jinou pobočkou Geis. 

Jasné důkazy

Problematické balíky pocházejí většinou  od
menších zákazníků, kteří mnohdy používají
starší kartony, na kterých je etiketa s již použi-
tým čárovým kódem. Pokud se taková etiketa
na začátku přehlédne, kolují třídící technologií
balíky s více etiketami, což je problém. To se
stává opravdu jen zřídka a za pomocí Parcel-
VISu je lze rychle vysledovat. To samé platí
i pro poškození: „Pokud zjistíme porušený obal
nebo jiné poškození, můžeme na základě zá-
znamů z ParcelVISu přesně stanovit, jestli a na
kterém místě u nás ke škodě došlo,“ upřesňuje
Aleš Vykydal možnost pořízení jednoznačných
důkazů. „V neposlední řadě můžeme tímto
způsobem zjistit slabší místa v práci obsluhy
a provést proškolení, nebo prokázat kvalitu
fungování automatické třídící technologie.

V souvislosti s tím je obzvláště důležité LED
osvětlení, kterým jsou osazeny nakládkové

a vykládkové brány a osvětluje celou ložnou
plochu vykládaných a nakládaných vozidel.
Světla jsou kombinovaná s kamerami, takže
každá zásilka je dobře viditelná díky optimál-
ním světelným podmínkám a může být sledo-
vána od první až po poslední manipulaci. „Ne-
vynecháváme žádný prostor ložné plochy
a zjistíme případné pochybení už na vstupní
bráně, nebo můžeme reagovat, pokud je ka-
mion špatně naložený,“ zdůrazňuje A. Vykydal,
který při výběru dodavatele systému hlasoval
pro nabídku od DIVIS. Pro německé video-ex-
perty to byla první zakázka od skupiny Geis,
která doposud v České republice spolupraco-
vala s jiným výrobcem. 

Prevence

„ParcelVIS je jedinečný systém, který dokázal
bezpečně splnit naše vysoké nároky na nový
centrální hub včetně napojení na třídicí tech-
nologii," dodává provozní ředitel. Důležitým ar-
gumentem pro DIVIS byla vysoká úroveň ře-
šení a poradenství, ale i stávající reference od
dalších poskytovatelů balíkových přeprav ze
zahraničí. „Kromě toho byli ochotní vytvořit
pro nás nová rozhraní, která dříve v této po-
době neexistovala.“ 

Jako příklad uvádí Aleš Vykydal integraci
staršího kamerového systému z 200 metrů
vzdáleného překladiště kusových a paletových
zásilek skupiny Geis. V „cargo skladu“ je na-
montováno 116 vnitřních a venkovních kamer,
jejichž záběry lze nyní také vyhodnocovat pro-
střednictvím řešení od DIVISu. 

Jedná se o systém CargoVIS, který byl vyvi-
nutý speciálně pro překládku kusových zásilek.
Na rozdíl od kolegů z balíkového provozu
slouží řešení v cargo provozu především
k rychlé lokalizaci zásilek během nakládky ka-
mionů a prevenci proti neoprávněné manipu-
laci se zásilkami. 

Bezproblémová online údržba

„Vzhledem ke krátké době nasazení (stav
z dubna 2018) nemáme zatím dostatek zkuše-
ností s kvalitou a rychlostí následného servisu
DIVISu. Nicméně online údržba dosud fungo-
vala úplně bez problémů,“ říká provozní ředi-
tel. Stejně pozitivně probíhala i fáze instalace
a spuštění. „DIVIS se během výstavby haly do-
kázal flexibilně a rychle přizpůsobit změnám
termínů a podmínek.“ �

Foto: Marcus Walter

Kamerový systém sleduje každý pohyb zásilky 
Až 16 000 balíků za hodinu: s touto třídicí a překládkovou kapacitou je centrální hub balíkových
zásilek Geis Parcel CZ v Modleticích u Prahy dobře připraven pro další rozvoj. 
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	CI0218_36_37_Startuje hlasování 
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